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ВСТУПНЕ СЛОВО

Сучасні процеси право-державотворення неминуче покликані сприяти новому осмисленню прав, 
свобод та законних інтересів людини, а також сприяти розробці дієвих механізмів реального і всебічно-
го їх забезпечення, охорони та захисту. В цьому контексті багато проблем пов’язано з вічними, не ста-
ріючими питаннями й істинами: що є право, що є закон, що являють собою права, свободи людини, що 
ми вкладаємо в поняття гідності та честі; яка реально діюча система їх захисту сьогодні нам необхідна? 
Слід наголосити, що вчені завжди «із задоволенням» докоряють практикам, що саме вони насправді не 
виконують, не доопрацьовують, не імплементують хоча б мінімальні заходи, що переводять права і сво-
боди із теоретичної площини в реально існуючий практичний вимір життя. 

Проблема реалізації та захисту прав людини — одна з найважливіших сфер сучасних наукових до-
сліджень. Починаючи з вчень стародавніх мислителів (Платона, Арістотеля, Полібія тощо) і до наших 
часів філософи, соціологи, політики, правознавці намагалися осягнути її сутність, окреслити історичні і 
сучасні параметри, проблеми, необхідні для цілісного її аналізу, практичного забезпечення прав людини 
і громадянина.

Права людини є не тільки явищем сучасної правової реальності, а й досягненням світової цивіліза-
ції, явищем, що зазнає суттєвих змін в умовах інтеграційних та цивілізаційних процесів. Також вкрай 
важливим є міжнародний аспект охорони прав людини, зокрема, стандарти, розроблені в рамках ООН, 
ОБСЄ, Ради Європи (Європейського суду з прав людини) та інших міжнародних структур у захисті 
прав і свобод людини.

Сучасні стандарти прав і свобод людини, закріплені в міжнародно-правових документах та у націо-
нальному законодавстві, є наслідком тривалого протистояння особи та влади. Еволюція людського сус-
пільства становить собою прогресивний розвиток свободи. Проте категорія соціальної свободи може 
розглядатися тільки у контексті з категорією соціальної відповідальності, враховуючи складні зв’язки 
між державою та індивідами, які фіксуються державою в юридичній формі, а саме — прав, свобод, 
обов’язків і взаємної відповідальності.

Ідея прав людини є центральною ідеєю, що формує нові демократичні стандарти у суспільстві. 
У зв’язку з цим заслуговує на увагу дослідження правової культури, релігії, моралі як визначальних 
чинників реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні. На жаль, слід констатувати, що іс-
нує істотна невідповідність між сучасними правовим регуляторами та дійсним станом реалізації прав 
і свобод людини та громадянина. Необхідно також вказати на роль правової держави та громадянсько-
го суспільства у ліквідації відповідних диспропорцій.

Права людини — історично мінлива категорія, яка еволюціонує разом із суспільством та державою. 
Як загальна суспільна цінність, права людини є об’єктом регулювання не тільки національного, а й між-
народного права. Цей аспект також потребує наукового дослідження. 

Одним із провідних принципів у сфері захисту прав і свобод людини є принцип рівності. Історія 
становлення цього принципу має багатовікові традиції, що відображають розвиток демократії у суспіль-
стві. Принцип рівності людей є багатоаспектним явищем. Основний підхід до його визначення полягає 
в тому, що зазначаються ознаки, які не спроможні впливати на сутність цього принципу. 

Національні конституції гарантують рівність основних прав та свобод для всіх громадян, і більша 
їх частина прямо констатує забезпечення рівності прав громадян незалежно від їх віку, раси та статі. 
Майже всі уряди підписали Загальну декларацію прав людини, прийняту ООН у 1948 р., деякі інші між-
народні угоди, які беруть під захист жінок та дітей, серед них — Конвенцію про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, яка вважається міжнародним біллем щодо жіночих прав. Але ці обіцянки та 
узгодження не забезпечують жодних гарантій там, де влада закону слабка, де немає законів та правил, 
які гарантують додержання конституційних прав та міжнародних домовленостей і де добрі наміри ви-
тісняються політичними міркуваннями. 

Легітимність суспільного устрою, як і сила та дієвість держави, визначаються успіхами і досягнен-
нями населення, які, у свою чергу, стають можливими завдяки тому, що люди користуються правами 
і свободами. Стабільність у суспільстві і державі значною мірою залежить від рівності цих прав і сво-
бод. Принцип рівності людей у правах закріплено у ст. 21 Конституції України: «Усі люди є вільні і рівні 
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у своїй гідності та правах. Права і свободи є невідчужуваними і непорушними». Згідно зі ст. 24 Консти-
туції України, громадяни мають рівні конституційні права і є рівними перед законом. Це слід розуміти 
так, що закріплені Конституцією України права і свободи поширюються рівною мірою на всіх громадян 
і мають для них однаковий зміст. Вказівка на те, що громадяни є рівними перед законом, істотно розши-
рює сферу юридичної рівності, не обмежуючи її тільки конституційними правами і свободами. Із цього 
випливає, що всі права і свободи громадян, які закріплені в законах, також мають бути рівними. Вод-
ночас такий підхід сприяє глобалізації уніфікації прав і свобод, забезпечує відповідність українських 
правових інститутів загальнолюдським цінностям.

Одним з проявів принципу рівності є рівність чоловіків і жінок, тобто незалежність рівного підходу 
від статі, що дістав назву принципу гендерної рівності. Гендерна рівність — складова загального прин-
ципу рівності як принципу демократичної побудови суспільства. Право розуміється сьогодні як рівна 
міра свободи всіх і кожного — чоловіків і жінок. Конструкція гендерної рівності розкривається через 
категорію прав людини як універсального стандарту рівності, який є єдиним для обох статей.

Декларований у вітчизняному законодавстві принцип рівності передбачає, що всі громадяни є рівни-
ми як представники людства, як носії загальнолюдських прав і свобод. Водночас об’єктивним фактором 
є існування нерівності за здібностями, нахилами, чеснотами тощо. Безперечно, справедлива рівність 
можлива лише як рівність можливостей у реалізації здібностей, як надання рівних прав для розвитку 
тих природжених і набутих якостей, якими люди наділені, як справедливий розподіл прав і обов’язків, 
тобто, як доступність справедливості.

Особи, причетні до розвитку політики, несуть велику відповідальність за забезпечення того, щоб 
урядова політика, програми і законодавство були справедливими і для жінок, і для чоловіків. Для по-
вноцінного виконання цих обов’язків особи, залучені до розвитку політики, повинні добре розумітися 
на гендерних питаннях.

Таким чином, забезпечення прав і свобод людини та громадянина залежать від багатьох факторів: 
ступеня демократичності владних інститутів держави; політичних, культурних та правових традицій; 
стану економіки; моральної атмосфери і злагоди в суспільстві; стану законності та правопорядку; ме-
ханізмів, що забезпечують відповідальність держави перед особою, тощо. Саме в такому комплексі ці 
фактори здатні забезпечити на належному рівні права і свободи людини та громадянина. 

Ю. С. Шемшученко,
директор Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України

Вступне слово
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УДК 342
Олександр Васильович Скрипнюк,

Голова Комісії Конституційної Асамблеї
з питань конституційного ладу та порядку

прийняття і введення в дію
змін до Конституції України,

доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,

Заслужений юрист України

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Розвиток конституційного процесу на сучасному етапі засвідчує зростання потреби у вдосконаленні 
національних юридичних механізмів утвердження та забезпечення конституційних прав і свобод лю-
дини. Саме права і свободи людини, їх гарантії визначають гуманістичний вимір розвитку Української 
держави і громадянського суспільства, їх потенційні та реальні перспективи щодо подальшого розвитку 
на шляху до утвердження демократії та верховенства права. 

Сприйняття міжнародних стандартів в галузі прав і свобод людини в Україні започаткувало консти-
туційні основи становлення якісно нової системи утвердження та захисту прав і свобод людини. 

Основний Закон утвердив європейські принципи національного та міжнародного судового захис-
ту прав і свобод людини. Так, відповідно до ст. 55 Конституції України, права та свободи людини 
і громадянина захищаються судом, кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Разом із тим, існуючі нормативно-правові та інституційні механізми утвердження та забезпечення 
прав і свобод людини на національному рівні не можуть вважатися універсальними. Ефективність ре-
алізації конституційних прав і свобод людини залежить і від багатьох чинників — правотворчої, пра-
возастосовної та правозахисної діяльності суб’єктів конституційного права, рівня їх правосвідомості, 
розвитку відповідних напрямків конституційно-правової науки і освіти тощо. 

Конституційні права та свободи людини, які ще прийнято називати «основними» чи «фундаменталь-
ними», як декларується в ч. 2 ст. 3 Конституції України, «визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави», вони не лише важливий елемент конституційно-правового статусу людини і громадянина, са-
мостійний інститут конституційного права, дороговказ соціальної спрямованості Української держави, 
а й основна сентенція національного конституціоналізму. 

Права та свободи людини, закріплені в Конституції України, мають системний характер, але, як під-
тверджує комплексний аналіз, існуюча їх система є недосконалою. Конституція України закріплює ши-
року номенклатуру прав і свобод людини та громадянина, включаючи громадянські (особисті), політич-
ні, економічні, соціальні, культурні та інші. 

Первинними правами, ідентифікованими особою стосовно себе та свого буття стали природні пра-
ва, які належать людині від самого її народження. У цивілізаційно-правовій історії людства такі права 
отримали назву «божественні», «надані Богом». Нині особисті права є стрижневими для системи кон-
ституційних прав і свобод людини у будь-якій державі світу, включаючи Україну. 

Характерними ознаками особистих або громадянських прав і свобод людини стало те, що вони: ви-
знаються, а не встановлюються державою; належать всім особам, які легітимно перебувають на те-
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риторії держави, а не тільки її громадянам; є невідчужуваними, а їх обмеження не дозволяється, або 
здійснюється частково та за виняткових обставин; забезпечені всією повнотою системи гарантій прав 
і свобод людини тощо.

Невід’ємним правом людини є її право на життя, яке виникає з моменту її народження (ст. 27 Кон-
ституції України), незалежно від приналежності особи до громадянства України і навіть від легальності 
її перебування на теренах нашої держави. Право на життя не може бути скасованим чи обмеженим будь-
ким і з будь-яких мотивів. 

Чинна Конституція України визначає життя людини найвищою соціальною цінністю і бере на себе 
обов’язок захищати це право. У 2001 р. Україна скасувала смертну кару. 

Зміст громадянських прав людини є достатньо дослідженим в українській правовій науці [4], хоча їх 
реалізація вимагає свого подальшого теоретико-методологічного обґрунтування. Це стосується й інших 
видів прав людини і громадянина з врахуванням того, що вже виокремлюється і з часом можуть ви-
окремлюватися нові види конституційних прав і свобод людини. Однозначною сьогодні є думка вчених 
про те, що повна та всебічна реалізація прав і свобод людини вимагає спеціальних юридичних механіз-
мів їх реалізації та гарантування. У силу цього, проблеми гарантій прав і свобод людини нині є тради-
ційним предметом дослідження.

Увага до гарантій прав і свобод людини обумовлюється й міжнародними чинниками. Україна взяла 
на себе обов’язки щодо дотримання міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, що перед-
бачає формування належних внутрішньодержавних (національних) гарантій цих прав і свобод. Нині 
Україна ідентифікується міжнародною спільнотою як демократична держава, в якій конституційно за-
кріплені основні права і свободи людини та громадянина.

Разом із тим, у сучасних політико-правових реаліях конституційно-правовий статус людини в Укра-
їні вимагає свого подальшого удосконалення. Передусім йдеться про подолання пострадянських інер-
цій позитивістського закріплення державою широкого спектру прав і свобод людини та громадянина за 
відсутності реальних гарантій і механізмів їх реалізації та про наповнення їх в Україні реальним зміс-
том. Це має своїм наслідком неспроможність держави виконати перед людиною встановлені Конститу-
цією України зобов’язання щодо утвердження та забезпечення всіх, насамперед, соціально-економічних, 
прав і свобод людини, або ж, принаймні, захистити відповідні права в національних судах. Як наслідок 
цього, Україна станом на 2010 рік посіла 3 місце в переліку країн, котрі найчастіше програють справи 
у Європейському суді з прав людини.

Вітчизняними вченими неодноразово досліджувалися основні шляхи, напрямки і засоби удоскона-
лення гарантій прав і свобод людини, наближення їх до реальних можливостей Української держави 
у сфері правозастосовної та правозахисній діяльності [9, с. 11-28]. Ця тема і сьогодні залишається 
благодатною для здійснення фундаментальних досліджень. Кілька років тому Національною акаде-
мією правових наук обговорювалась ідея про започаткування багатотомного фундаментального ви-
дання, присвяченого проблемі прав і свобод людини та громадянина в Україні. Разом із тим, ви-
ходячи з узагальнення існуючих попередніх досліджень, хотілося б наголосити на перспективності 
дев’яти наступних актуальних напрямків дослідження прав і свобод людини в Україні: 

1. оптимізація широкого спектру соціальних прав і свобод людини та громадянина з метою їх набли-
ження до реальних можливостей Української держави забезпечувати і гарантувати ці права; 

2. запровадження юридичних механізмів реалізації системи прав людини т. з. «нового покоління» — 
права на мир, права на інформацію, екологічну та ядерну безпеку тощо;

3. удосконалення організаційно-правових форм і механізмів реалізації конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, які можуть здійснюватися тільки колективно (права на вибори, референдуми, 
мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, страйки тощо);

4. створення спеціальних законодавчих механізмів для забезпечення належної реалізації консти-
туційних прав і свобод для людей зі спеціальним соціальним (біженці, переміщені та повернуті осо-
би, особи без громадянства, трудові мігранти, особи, позбавлені волі в судовому порядку, особи з 
обмеженими можливостями) та віковим (діти, люди похилого віку), чи професійним (військовослуж-
бовці) статусом;

5. узгодження змісту індивідуальних прав людини і громадянина з правами таких колективних 
суб’єктів, як народ України, національні меншини і корінні народи, територіальні громади, політичні 
партії, профспілки, громадські організації, релігійні общини тощо;

6. посилення юридичної відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина та 
утвердження дієвих механізмів публічної юридичної відповідальності держави та її органів і посадових 

Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні: проблеми конституційної модернізації…
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осіб, за такі порушення; 
7. наближення системи конституційних прав і свобод людини та громадянина до загальновизна-

них міжнародних стандартів у цій сфері, з урахуванням положень Загальної декларації прав люди-
ни, Європейської конвенції з прав людини і міжнародних договорів України, ратифікованих в період 
з 1996 по 2013 роки;

8. запровадження магістерської підготовки фахівців у сфері правозахисної (а не лише правоохорон-
ної) діяльності з метою забезпечення високопрофесійними кадрами відповідної кваліфікації органів 
державної влади і органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства;

9. проведення системної освітньої та виховної правової роботи у сфері утвердження та забезпечення 
конституційних прав і свобод людини та громадянина з широкими верствами населення та створення з 
цією метою постійно діючих «юридичних клінік» для людей тощо [6, с. 187-188]. 

Система прав і свобод людини та громадянина, що гарантується конституцією України, розроблена 
з урахуванням міжнародних правових актів: Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права 1966 р., Європейської конвенції про права і основні свободи 
людини 1950 р. Зважаючи на це, випадки можливого обмеження конституційних прав і свобод громадян 
України в основному відповідають вимогам зазначених міжнародно-правових документів. Обмеження 
інших конституційних прав людини з непередбачених Конституцією України мотивів і підстав є неле-
гітимним. Будь-який суб’єкт конституційного права, причетний до неконституційного обмеження прав 
людини, нестиме юридичну відповідальність за відповідну дію або поведінку.

Розвиток сучасного конституційного процесу, створення Конституційної Асамблеї та її Комісії 
з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина засвідчили актуальність наукової і за-
конодавчої розробки цієї проблеми. Права і свободи людини та громадянина, крім зазначеної про-
фільної комісії, стали предметом аналізу реального стану справ та напрацювань пропозицій щодо 
їх конституційної модернізації і вдосконалення ще двох комісій: Комісії з питань конституційного 
ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України та Комісії з питань здій-
снення народовладдя.

Першим підсумком теоретичного аналізу сучасного конституційного стану забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина і напрацювання пропозицій щодо їх подальшої конституційної мо-
дернізації стало проведення 20 березня 2013 року нашою комісією та Комісією з питань прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина під егідою Конституційної Асамблеї, Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, Національної академії правових наук України, Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка та інших установ міжнародної науково-практич-
ної конференції «Права людини в сучасному світі» за участю керівництва Асамблеї, провідних вче-
них-правознавців України та вчених-експертів з Росії, Угорщини, Польщі, Білорусі та інших країн. 
На конференції було виголошено 2 програмні доповіді голів комісій «Права людини в Конституції 
України: підстави для роботи Конституційної Асамблеї над змінами та доповненнями» (В. Бутке-
вич) та «Права і свободи людини і громадянина в конституційній системі України: вдосконалення 
механізму модернізації» (О. Скрипнюк) і ще 82 доповіді та виступи. Конференція викристалізувала 
основні тенденції та аспекти аналізу реалізації сучасних конституційних прав і свобод людини та 
громадянина в Україні та необхідність їх конституційної модернізації.

Комплексний аналіз розділів Конституції України, в яких закріплені права і свободи людини 
і громадянина та їх реалізації на практиці показав, що за час дії чинного Основного Закону осо-
бливо чітко виявились його недоліки в частині визначення та забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина. Зокрема, світоглядно-методологічні засади їх конституційного закріплення та захисту 
суттєво відрізняються від тих, на які спрямовані обов’язкові для України міжнародні зобов’язання; 
положення про невідчужуваність, непорушність, гідність і неподільність основоположних прав і сво-
бод людини, задекларовані у І розділі Конституції, нівелюються, а то й заперечуються змістом дея-
ких статей її наступних розділів: Конституційний статус переважної більшості передбачених прав 
і свобод поставлено в залежність від їх подальшого законодавчого регулювання, чим виключається їх 
пряма дія; соціальні та економічні права сформульовано у такий спосіб, що вони залишаються суто 
декларативними, оскільки не забезпечені конкретними механізмами і гарантіями реалізації. Підстави 
можливих обмежень прав і свобод людини в Україні є значно ширшими від тих, котрі передбачені 
в міжнародних угодах, за якими держава взяла на себе зобов’язання; частина конституційних прав 
і свобод людини вже не відповідають науково підтвердженим реаліям. Ці недоліки можуть бути усу-
нені або принаймні послаблені не тільки через трансформацію тих економічних, політичних і ду-
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ховно-ідеологічних факторів, які їх глибинно зумовлюють, а й через покращення конституційного 
регулювання таких прав і свобод.

Вищезазначені причини зумовлюють необхідність конституційної модернізації правового статусу 
людини і громадянина в Україні. Її метою є розширення, змістовне збагачення й посилення реалістич-
ності конституційно-правового статусу людини і громадянина. Передбачається, що конституційна мо-
дернізація здійснюватиметься за такими напрямами:

Посилення природно-правової обґрунтованості й універсалізація конституційних прав і свобод. 
Мова йде про забезпечення невід’ємності, непорушності, взаємозалежності, єдності та неподільності 
таких прав і свобод, а також про підвищення ступеня їх відповідності світовим стандартам.

Їх досягнення має реалізовуватись через надання конституційного статусу не передбаченим в Осно-
вному Законі правам і свободам, а також закріплення в ньому нових прав і свобод, які нині у Конститу-
ції взагалі відсутні, але деякі з них закріплені у міжнародних договорах, що ратифіковані Україною або 
принаймні закріплені в актах ООН чи актах європейських інституцій, ухвалених нею вже після прий-
няття Конституції України.

Постає необхідність приведення конституційного регулювання праволюдинної проблематики у від-
повідність з ратифікованими Україною міжнародно-правовими актами та використання їх термінологіч-
них позначень прав і свобод в Конституції саме таких, що застосовується у цих актах.
Україна у своїй правовій системі, відповідно до ратифікованої нею Віденської конвенції про пра-

во міжнародних договорів, має надавати пріоритетного значення не тільки ратифікованим нею між-
народно-правовим актам, а й самій практиці їх застосування тими міжнародними органами, юрис-
дикція яких нею визнана.

Це дозволить зменшити можливість неоднозначного, подекуди навіть суперечливого, розуміння 
змісту основних конституційних принципів функціонування вітчизняної правової системи. Зокрема, 
принципу верховенства права у його співвідношенні з принципом законності, принципу субсидіарності 
в юридичному забезпеченні прав і свобод тощо.

Певна конкретизація змісту деяких прав, зокрема, зниження рівня абстрактності, декларативності 
у відповідних конституційних формулюваннях, заміна політико-декларативного викладу деяких статей 
на нормативно-правовий стануть можливими завдяки змістовному наповненню цих прав. 

У процесі роботи над модернізацією слід провести оптимізацію правообмежень, скоротити й уточ-
нити конституційні підстави можливих обмежень державою, її органами здійснення прав і свобод. 
У цьому плані перелік цих підстав необхідно привести до повної відповідності з їх міжнародно-право-
вими стандартами. Такі підстави не можуть бути більшими за кількістю і ширшими за обсягом, ніж ті, 
що закріплені у міжнародно-правових стандартах. У цьому ж аспекті доцільно було б включити до Кон-
ституції України беззастережну заборону дискримінації, а також посилання на таку підставу обмеження 
реалізації прав і свобод, як необхідність досягнення збалансованості їх реалізації з правами й правомір-
ними інтересами інших суб’єктів та й усього суспільства загалом.

Велике значення має забезпечення системності та обґрунтованості послідовності у конституційно-
му викладі прав і свобод. Ця вимога продиктована реальною значущістю прав і свобод у задоволенні 
потреб існування й розвитку людини, а також дотриманням єдиного наукового критерію їх класифікації.

В Основному Законі мають більш повно знайти відображення колективні права людей, тобто права 
національних меншин, дітей, інвалідів, іноземців та осіб без громадянства та інших соціальних груп.

Метою конституційної модернізації є уточнення носіїв прав і обов’язків, конкретизація кола суб’єктів 
прав, свобод та обов’язків в Основному Законі. 

Йдеться також про посилення гарантованості прав. Варто було б зменшити кількість тих конститу-
ційних норм щодо прав і свобод людини та громадянина, здійснення яких є неможливим без поперед-
ньої законодавчої регламентації їх підстав і порядку. Це дозволить підвищити питому вагу тих норм, які 
зможуть мати справді пряму дію.

При закріпленні усіх прав і свобод, особливо економічних, соціальних, культурних — слід ви-
значити позитивні обов’язки держави щодо забезпечення кожного з них. У розділах Конституції 
України варто більш конкретно визначити функціональні обов’язки державних органів, включаючи 
й Президента України та органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення та захисту прав 
і свобод, а також можливість притягнення посадових осіб цих органів за порушення таких обов’язків 
не тільки до політичної, але й саме до юридичної відповідальності.

Конституційне законодавство має оптимізувати можливості людини звертатися до судових органів за 
захистом своїх прав, у тому числі — до Конституційного Суду України зі скаргою на неконституційність 
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положень окремих законів.
Основний Закон України мав би розширити конституційні можливості організацій громадянського 

суспільства. Мова йде про найбільш представницькі об’єднання профспілок і об’єднання правозахис-
них організацій, вплив на дотримання прав і свобод, а також контроль за реалізацією і притягнення 
державних посадовців до відповідальності за їх порушення.

Належне організаційно-правове забезпечення конституційних прав і свобод людини має передбачити 
наділення різноманітних інституцій з прав людини реальною незалежністю та достатньо широкими по-
вноваженнями для виконання своїх функцій у цій сфері.

Права і свободи людини та громадянина є одним із головних і визначальних положень конститу-
ційного ладу. В оновленій Конституції в Розділі І «Засади конституційного ладу» виходячи з того, що 
норми цього розділу за своєю юридичною природою є нормами прямої дії в частині визначення прав 
і свобод Комісія Конституційної Асамблеї з питань конституційного та порядку прийняття і внесен-
ня змін до Конституції України пропонує затвердити, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека мають бути визнані найвищою цінністю, а не лише соціальною цінністю, 
як це зазначено у ст. 3 чинної Конституції України.

Також необхідно врегулювати питання щодо пріоритету міжнародних договорів України, насамперед 
присвячених правам і свободам людини, стосовно актів національного права.

У зв’язку з цим варто передбачити, що у випадках, коли міжнародний договір, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлює інші правила, ніж передбачені законом, то застосо-
вуються правила міжнародного договору.

На доповнення до положень розділу І Конституції України щодо інституту громадянства пропону-
ється перенести до цього розділу положення, шо є засадничими для інституту громадянства України, 
згідно з якими громадянин України не може бути позбавлений її громадянства і права змінити грома-
дянство, не може бути і вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Виходячи з концептуальних засад щодо обмеження прав і свобод людини виключно на конституцій-
ному рівні, у оновленому розділі І Конституції України доцільно закріпити положення про те, що забо-
рони на політичну і діяльність мають визначатися тільки Конституцією України.

Наша комісія також вважає, що в оновленій Конституції України мають знайти ідеї пріоритетності 
прав людини у відносинах «людина — суспільство — держава» і встановлення обов’язку держави до-
тримуватись і захищати ці права; необхідність визначення засад дієвої системи забезпечення та захисту 
конституційних прав і свобод людини, гідних умов її життя; посилення засадничого значення соціальної 
екології в діяльності суспільства і держави в контексті забезпечення прав людини тощо. Їх закріплення 
свідчитиме про визначення цінності людини і гарантування державою її прав, демократичну цінність 
народовладдя, цінність для життєдіяльності людини екологічної безпеки.

Крім вищезазначених є й інші напрацювання і пропозиції у Конституційній Асамблеї щодо оптимі-
зації прав і свобод людини та громадянина Україні. Так, Комісія Конституційної Асамблеї з питань здій-
снення народовладдя, наприклад, пропонує закріпити за громадянами право висувати кандидатів у Пре-
зиденти, народні депутати України, депутати місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, право 
брати участь у діяльності виборчих комісій та комісій з питань проведення референдумів, здійснювати 
спостереження за проведенням виборів та референдумів, а також проводити агітацію в порядку, визна-
ченому законом. Передбачити активне виборче право у громадян, які належать до відповідних територі-
альних громад та мають право голосу. 

Гарантувати громадянам, що належать до відповідних територіальних громад, ініціювання розгляду 
в органах місцевого самоврядування будь-яких питань, що входять до їх (органів) компетенції та надати 
право громадянам, що належать до територіальних громад, у кількості, визначеній законом, ініціювати 
на референдумі будь-яке питання, що належить до компетенції відповідного рівня місцевого самовря-
дування, в т.ч. і за ініціативою населення дострокове припинення повноважень виборних органів та по-
садових осіб місцевого самоврядування; визначити умови визнання місцевого референдуму таким, що 
відбувся; передбачити обов’язковість рішень, прийнятих на місцевому референдумі для всіх органів та 
посадових осіб відповідної територіальної громади, відсутності потреби у його затвердженні; закріпити 
право судового захисту права громадян ініціювати та проводити місцевий референдум у разі блокуван-
ня такої ініціативи з боку органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Модернізація Основного Закону України в частині прав і свобод людини та громадянина, його гу-
манізація дозволить: розширити і змістовно збагатити конституційно-правовий статус людини і грома-
дянина в Україні; підвищити реалістичність таких прав і свобод; привести рівень захищеності людини 
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до європейських стандартів; посилити формування і розвиток громадянського суспільства в контексті 
зростання його відповідальності за забезпечення прав і свобод людини; підвищити ефективність меха-
нізмів забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод людини; зобов’язати державу, її органи 
створювати належне ресурсне забезпечення дотримання таких прав і свобод; одне слово, — створити 
умови для прозорого і більш відповідального ставлення держави до її головного обов’язку — утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності.
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Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні: проблеми конституційної модернізації 
на сучасному етапі.

Сприйняття міжнародних стандартів в галузі прав і свобод людини в Україні започаткувало конституційні основи становлення 
якісно нової системи утвердження та захисту прав і свобод людини. Основний Закон утвердив європейські принципи національно-
го та міжнародного судового захисту прав і свобод людини. Підкреслюється, що модернізація Основного Закону України в частині 
прав і свобод людини та громадянина, його гуманізація дозволить: розширити і змістовно збагатити конституційно-правовий ста-
тус людини і громадянина в Україні; підвищити реалістичність таких прав і свобод; привести рівень захищеності людини до євро-
пейських стандартів; посилити формування і розвиток громадянського суспільства в контексті зростання його відповідальності за 
забезпечення прав і свобод людини; підвищити ефективність механізмів забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод 
людини; зобов’язати державу, її органи створювати належне ресурсне забезпечення дотримання таких прав і свобод тощо.

Ключові слова: Основний Закон, конституційні права, правовий статус людини і громадянина, європейські стандарти.

Скрипнюк А. В. Правовой статус человека и гражданина в Украине: проблемы конституционной модернизации 
на современном этапе.

Восприятие международных стандартов в области прав и свобод человека в Украине положило начало конституционным 
основам становления качественно новой системы утверждения и защиты прав и свобод человека. Основной Закон утвердил 
европейские принципы национальной и международной судебной защиты прав и свобод человека. Подчеркивается, что мо-
дернизация Основного Закона Украины в части прав и свобод человека и гражданина, его гуманизация позволит: расширить и 
содержательно обогатить конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине; повысить реалистичность таких 
прав и свобод; привести уровень защищенности человека к европейским стандартам; усилить формирование и развитие граж-
данского общества в контексте роста его ответственности за обеспечение прав и свобод человека; повысить эффективность 
механизмов обеспечения и контроля за соблюдением прав и свобод человека; обязать государство, его органы создавать над-
лежащее ресурсное обеспечение соблюдения таких прав и свобод и т. д.

Ключевые слова: Основной Закон, конституционные права, правовой статус человека и гражданина, европейские стандарты.

Skrypniuk O. The legal status of a person and citizen in Ukraine: problems of constitutional modernization at the present stage. 
The perception of international standards in the fi eld of human rights and freedoms in Ukraine launched a constitutional basis 

for the formation of a qualitatively new system of ratifi cation and protection of human rights and freedoms. The Fundamental Law 
adopted the European principles of national and international judicial protection of human rights and freedoms. It is emphasized that 
the modernization of the Fundamental Law of Ukraine regarding the rights and freedoms of person and citizen, its humanization will: 
extend and substantially enrich the constitutional and legal status of a person and a citizen of Ukraine; enhance the realism of such 
rights and freedoms; bring the level of security of the person to the European standards; strengthen the formation and development 
of civil society in the context of the growth of its responsibility for ensuring human rights and freedoms; increase the effectiveness 
of mechanisms to ensure and monitor compliance with human rights and freedoms; oblige the state and its agencies to create the 
appropriate resource to enforce such rights and freedoms, and so on.

Key words: the Fundamental Law, constitutional laws, the legal status of a person and citizen, European standards.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ 
ОСМИСЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УМОВАХ 
СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

В сучасних умовах трансформації українського суспільства поняття «справедливість» нерідко на-
магаються підмінити поняттям «законність». Однак, на відміну від законності, яка формалізує соціальні 
відносини й залежить від суб’єктивних рішень та інтересів, справедливість покликана слугувати міри-
лом рівноправних відносин у суспільстві. Тим більше, що для українського суспільства у ментально-
психологічному плані справедливість є цінністю традиційною, поряд з такими визначальними крите-
ріями суспільних орієнтацій як поміркованість, совість, рівність, відповідальність, соціальна злагода, 
чесність, порядність та ін. Виходячи з цього, можна вважати слушною думку, висловлену українським 
соціологом Миколою Шульгою: «Якщо, наприклад, упродовж століть у культурі базовою цінністю була 
соціальна справедливість, то відкинути її навіть масованою волюнтаристською атакою неможливо. І хоч 
би як нас переконували, що на першому місці мають бути такі цінності, як священне право приватної 
власності або права людини, останні не зможуть конкурувати в нашому суспільстві зі справедливістю».

Спираючись на існуючі в суспільних науках підходи, із сучасної правової точки зору справедливість 
може бути визначена: 1) як внутрішня властивість і якість права; 2) як нормативне поняття моралі, що 
відіграє значну роль у соціально-політичній і правовій свідомості людей; 3) як соціальна цінність, захи-
щати й культивувати яку в умовах демократичного розвитку покликана вся система права. 

У сучасній науці найчастіше розрізняють розподільну, зрівняльну і відплатну справедливість. З огля-
ду на особливості розвитку українського суспільства, до цієї тріади можна додати процедурну справед-
ливість. Відтак, розглянемо зазначені різновиди почергово.

Поняття «розподільної справедливості» вперше запровадив Арістотель в «Нікомаховій етиці». Її сут-
ність він виразив принципом пропорційного розподілу благ і привілеїв з урахуванням відмінностей між 
людьми, які дозволяють забезпечувати пропорційну рівність. Від тих пір людство нагромадило значний 
історичний досвід, який засвідчує, що несправедливість у системі розподілу може виникати під час пе-
реходу від одного типу розподілу до іншого. Новий розподіл (перерозподіл), застосований як альтерна-
тива минулим обставинам, здатен брутально порушувати правові підстави або заслуги людей і не від-
бивати реального перебігу подій та потреб населення.

Розподільна справедливість має враховувати інтереси не тільки того, хто одержує певні блага, а й 
інтереси того, хто їх створює (тобто виробників певних благ). Різного роду перерозподільні моделі, як 
правило, тягнуть за собою порушення людських прав. З цього погляду оподаткування трудового доходу 
(за відсутності відповідних компенсацій) стає рівноцінним примусовій праці. Так, людина, яка прагне 
працювати довше, щоб отримати більший прибуток, аніж треба для задоволення її основних потреб, 
жертвує своїм особистим неробочим часом. Виходячи з цього, постає проблема нелегітимності відби-
рання в цієї людини через податкову систему частини її дозвілля для забезпечення потреб малоімущих.

Одним з небезпечних наслідків зазначених розривів постало виникнення в українському суспільстві 
масштабної кризи розподілу. Ця криза безпосередньо пов’язана з можливостями правлячої влади у пи-
танні забезпечення однієї з аксіом, виведених російським мислителем ХХ ст. І. Ільїним, — досягнення 
розподільної справедливості. До основних проявів кризи розподілу, яка зумовлена, значною мірою, на-
слідками недостатнього або неефективного забезпечення правової реформи, можна віднести: 1) поляри-
зацію населення внаслідок нерівномірного розподілу матеріальних благ і виникнення соціокультурного 
розколу суспільства; 2) конфліктонебезпечне зростання у масовій свідомості відчуття соціального про-
тесту стосовно держави та осіб, які її офіційно представляють.
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Аналіз зрівняльної справедливості передбачає насамперед розгляд соціально-правових понять «піль-
ги» і «привілеї», що тяжіють до означеного різновиду справедливості. Зазначені питання в сенсі їх на-
укового розуміння глибокого висвітлення знайшли в матеріалах «круглого столу», свого часу організо-
ваного журналом «Вопросы философии» спільно з Комісією з питань привілеїв і пільг Верховної Ради 
СРСР. Участь в обговоренні даної проблеми взяли відомі філософи, юристи, соціологи, які, в основному, 
зосередили свою увагу на таких питаннях: привілеї як регулятор влади і як стимул до влади; діалектика 
привілеїв в історичному часі; система і структура влади з точки зору ролі в ній привілеїв; співвідношен-
ня пільг і привілеїв; привілеї і економічні відносини; привілеї і справедливість; номенклатура і привілеї; 
привілеї і демократія. У ході проведеної дискусії, зокрема, виявилось, що загальний рівень теоретичних 
досліджень у цій сфері є вочевидь недостатнім. З тих пір у розумінні з’ясування характеру функціону-
вання пільг і привілеїв ми недалеко просунулись, принаймні, це засвідчують нечисленні джерела з цьо-
го питання, в основному, довідкові.

Правові пільги виконують конструктивну роль, якщо вони здійснюються в межах суспільних інтересів. 
Будучи виключенням із загальних правил, відхиленням від єдиних вимог нормативного характеру, вони 
виступають одним із способів юридичної диференціації, утверджують істину: чим досконаліше право, 
тим більш диференційовано воно регламентує конкретні питання суспільного життя. Пільги зв’язують і 
гармонізують різноманітні інтереси, дозволяючи їх задовольняти, розподіляючи соціальні блага і сприя-
ючи, тим самим, нормальному розвитку як окремого громадянина, так і суспільства в цілому.

Суперечності, що виникають у тлумаченні певних юридичних понять та пов’язаній з цим правозас-
тосовчій практиці, потребують не лише проведення інвентаризації закріплених у нормативних актах 
пільг, а й їх детального аналізу, експертизи, насамперед з метою розрізнення ефективних пільг та тих, 
що деструктивно впливають на суспільний розвиток. Кожна пільга має бути адресною, обґрунтованою, 
правомірною, справедливою. Через продумані, ефективні пільги можна впливати на розвиток певних 
відношень у вигідному для суспільства й держави напрямі.

Привілеї є відхиленнями у праві (виключним правом), основна мета яких — поліпшення становища, 
підвищення статусу одних осіб, соціальних груп за рахунок інших. За допомогою привілеїв створюють-
ся умови підвищеного комфорту життя для певного кола осіб. Існуючі в суспільстві привілеї можуть 
охоплювати практично всі життєво важливі для людини інтереси — від розподілу матеріальних благ 
і послуг до просування по службі та доступу до найбільш престижних посад і професій. Вони в будь-
якому випадку, гласно чи негласно, закріплюють певну правову нерівність між людьми, надають їй юри-
дично законного характеру.

Привілеєм слід вважати не будь-яку нерівність, а лише ту, яка так чи інакше закріплена в законі. Пе-
реваги, які люди одержують незаконним шляхом, наприклад шляхом зловживання владою з метою осо-
бистого збагачення, є не привілеєм, а злочином, який передбачає юридичну відповідальність. Привілеї 
додають до фактичної нерівності ще й формальну нерівність, підносячи, таким чином, цю нерівність 
до рівня закону. Виходячи з цього, будь-яка система привілеїв, навіть визнана законом, є своєрідним 
відступом від права в розумінні його як формальної рівності людей перед законом. Однак, за певних 
умов, такий відступ є необхідним і кращим від прямої заборони на привілеї, оскільки жодна формальна 
рівність прав не може сама по собі ліквідувати причини, які породжують привілеї.

Привілеї, що поширюються на людей, які знаходяться при владі, повинні встановлюватися законом, 
гласно, на основі обговорення. За цих умов привілеї можна розглядати: як позитивні стимули трудової, 
суспільної і громадянської діяльності; як стимули для виявлення високих моральних і ділових, про-
фесійних якостей особи, формування соціально активної поведінки й діяльності. Справедливим вва-
жається надання привілеїв за заслуги, а не за посади. Відповідно, проблема привілеїв може бути знята: 
1) за допомогою ринкової економіки та стихійно й цілеспрямовано сформованої конкуренції; 2) вста-
новленням правової держави з широкою гласністю, законодавчим врегулюванням, контролем опозиції 
за діяльністю влади.

Відплатна справедливість поширюється на сферу покарань за правопорушення і злочини. Правова 
відплата тлумачиться як правосуддя, що передбачає рівний підхід до всіх членів суспільства. Справед-
ливість покарання вимагає дотримання наступних принципів: застосування певних процедур тільки 
до осіб, визнаних винними у скоєнні правопорушення; залежності міри покарання від ступеня його тяж-
кості; призначення за одне правопорушення лише одного юридичного покарання, яке не принижує люд-
ської гідності; невідворотності настання юридичної відповідальності.

Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості…
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Справедливе покарання справляє не тільки правовий, а й моральний вплив на суспільство і є важли-
вим чинником профілактики правопорушень. Відсутність або послаблення справедливості у практиці 
застосування покарань може мати надзвичайно негативні наслідки для соціуму. В Україні прикладами 
послаблення кримінальної відповідальності сьогодні можуть слугувати: 1) імітація боротьби з такими 
злочинними діяннями як хабарництво, обман споживачів, корупція; 2) використання державними чи-
новниками службового становища у власних, корисливих цілях.

Процедурна справедливість відображає специфіку застосування нормативно-правових приписів 
і ступінь взаємодії влади і громадянського суспільства. Цей різновид справедливості стосується судових 
процедур, організації виборчого процесу, парламентської процедури, ухвалення рішень на всіх рівнях. 
Правовідносини на всіх рівнях функціонування українського суспільства засвідчують, що більшість рі-
шень у нас є нелегітимними й такими, що розмивають сутнісне призначення права, оскільки вони ухва-
люються з порушенням процедурної справедливості.

Виходячи з вищевикладеного, слід зазначити наступне:
1. Витоки існуючої в українському суспільстві несправедливості слід шукати не лише в об’єктивному 

характері швидкого вдосконалення суспільства та наслідках прискореної спонтанної динаміки його роз-
витку, а і в суб’єктивно створених умовах (значною мірою засобами права). 

2. Суттєвою помилкою суб’єктів втілення правової реформи є, на наш погляд, намагання сформувати 
правову основу, якої потребує українське суспільство, формально, у відриві від конкретної соціальної 
реальності.

Саме з цим нам необхідно боротися повсякденно і на всіх рівнях, включаючи науково-теоретичні 
можливості і здобутки.

Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості в умовах сучасної динаміки соціальних змін.
В сучасних умовах трансформації українського суспільства поняття «справедливість» нерідко намагаються підмінити по-

няттям «законність». Однак, на відміну від законності, яка формалізує соціальні відносини й залежить від суб’єктивних рішень 
та інтересів, справедливість покликана слугувати мірилом рівноправних відносин у суспільстві. Тим більше, що для україн-
ського суспільства у ментально-психологічному плані справедливість є цінністю традиційною, поряд з такими визначальними 
критеріями суспільних орієнтацій як поміркованість, совість, рівність, відповідальність, соціальна злагода, чесність, поряд-
ність та ін. 

Ключові слова: справедливість, свобода, закон, право, демократія.

Горбатенко В. П. Политико-правовые детерминанты осмысления справедливости в условиях современной динами-
ки социальных изменений.

В современных условиях трансформации украинского общества понятие «справедливость» нередко пытаются подме-
нить понятием «законность». Однако, в отличие от законности, которая формализует социальные отношения и зависит от 
субъективных решений и интересов, справедливость служит мерилом равноправных отношений в обществе. Тем более, что 
для украинского общества в ментально психологическом плане справедливость является ценностью традиционной, рядом с 
такими определяющими критериями общественных ориентаций как умеренность, совесть, равенство, ответственность, соци-
альное согласие, честность, порядочность и др. 

Ключевые слова: справедливость, свобода, закон, право, демократия.

Horbatenko V. Political and legal determinants in comprehension of justice in conditions of current dynamics of social changes.
The concept of justice is quite often tried to be substituted by a concept of legality in terms of current transformation of Ukrainian 

society. However, unlike legality which formalizes social relations and depends on subjective decisions and interests, justice is called 
to serve as the criterion of equal relations in society. A fortiori, mentally and psychologically justice in Ukrainian society is a traditional 
value, which is right next to such determinant criteria of public orientation as moderation, conscience, equality, responsibility, social 
consent, honesty, decency and others. Distributive, equalizing and punitive justices are mostly distinguished in modern science. 

Key words: justice, freedom, law, right, democracy.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН 
НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Конституція України, що стала результатом політичного консенсусу, створила правові засади для 
розбудови України як сучасної держави, закріпила основі права і свободи людини та громадянина. Вони 
гарантуються кожній особі. Зокрема, стаття 42 Конституції України встановлює право кожного на під-
приємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це право пов’язане з гарантованими з боку держа-
ви правами на вільний вибір такої діяльності, самостійне формування її програми та вибір споживачами 
виробленої продукції, а також розпорядження прибутком. Водночас держава має захищати права спожи-
вачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяти ді-
яльності громадських організацій споживачів. Згідно з Основним Законом держава забезпечує свободу 
конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополіз-
му в будь-яких сферах підприємницької діяльності. Не допускається зловживання монопольним ста-
новищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі 
монополії також визначаються законом.

Ринкова економіка передбачає існування різноманітних форм господарювання, відродження, розви-
ток і державну підтримку підприємництва. Це підтверджується досвідом багатьох держав, де малий і 
середній бізнес забезпечує до 40-60 % внутрішнього валового продукту країни.

Роль і значення підприємницької діяльності у розвитку суспільства обумовлені (окрім інших чинників) 
його економіко-правовою природою. Її суть полягає у тому, що підприємництво — це самостійна, ініціа-
тивна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарю-
вання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Виходячи з цього, свобода підприємництва полягає у праві його суб’єктів без обмежень здійснювати 
будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонено законом. Особливості здійснення окремих ви-
дів підприємництва встановлюються законодавчими актами. Перелік видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництва в яких забороняється, вста-
новлюється виключно законом.

Отже, зміст права на підприємницьку діяльність полягає у сукупності юридичних можливостей, які 
спрямовані на забезпечення широкому колу суб’єктів свободи економічної діяльності з боку держави.

Закріплене в статті 42 Конституції України права громадян на підприємницьку діяльність передбачає 
не лише можливість для заняття даним видом діяльності, а й кореспондується з обов’язками держави 
щодо надання гарантій реалізації цього права. Дані гарантії являють собою сукупність економічних, 
політичних, соціальних, організаційних та юридичних умов, законів і способів, за допомогою яких здій-
снюється безпосередня реалізація права на підприємницьку діяльність, а також забезпечуються інтере-
си підприємців як носіїв цього права та держави.

Зокрема, статтею 47 Господарського кодексу України задекларовано, що держава, гарантує усім під-
приємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права 
та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інфор-
маційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення підприємця матеріально-технічними та іншими 
ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підпри-
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ємцем поставок, робіт чи послуг для пріоритетних державних потреб. Держава також гарантує недо-
торканість майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами 
місцевого самоврядування у підприємця основних і оборотних фондів, іншого майна допускається від-
повідно до статті 41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завда-
ні підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади 
чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю відповідно 
до цього Кодексу, Цивільного та Господарського кодексів України, та інших законів. Підприємець або 
громадянин, який працює у підприємця по найму, у передбачених законом випадках може бути залуче-
ний до виконання в робочий час державних або громадських обов’язків, з відшкодуванням підприємцю 
відповідних збитків органом, який приймає таке рішення. Спори про відшкодування збитків вирішу-
ються судом.

Крім того, законодавчо передбачено, що з метою створення сприятливих організаційних та еконо-
мічних умов для розвитку підприємництва органа влади на умовах і в порядку, передбачених законом, 
повинні: а) надавати підприємцям земельні ділянки, передавати державне майно необхідне для здій-
снення підприємницької діяльності; б) сприяти підприємцям в організації матеріально-технічного за-
безпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів; в) здійснювати первісне 
облаштування неосвоєних територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або 
передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку; г) стимулювати модернізацію технології, 
інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг; д) подавати підпри-
ємцям інші види допомоги.

Держава також повинна сприяти розвитку малого підприємництва, створювати необхідні умови для цього.
Розуміючи важливість формування недержавного сектора як однієї із складових ринкової економіки і 

реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, України з перших років неза-
лежності почала створювати економічні, правові та організаційні умови для розвитку підприємництва. 
Зокрема, прийняті Верховною Радою України у 1991 році Закону України «Про підприємництво» та 
«Про підприємства в Україні» визначали статус малих підприємств і підприємців, закріпили рівні умови 
їх функціонування поряд з державними підприємствами. Було усунуто ряд обмежень на зайняття під-
приємницькою діяльністю. Все це дало відповідний поштовх у створенні малих підприємств, реалізації 
конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Протягом 1993-2000 років було прийня-
то низку законодавчих та інших нормативно-правових актів стосовно стратегії держави щодо малого і 
середнього підприємництва, а саме: Програма державної підтримки підприємництва (березень 1993 р.), 
Указ Президента України «Про реформування системи державної підтримки підприємництва» (березень 
1995 р.), Концепція державної політики розвитку малого підприємництва (квітень 1996 р.), Програма 
розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки (січень 1997 р.). Позитивним наслідком 
прийняття цих документів було нормативно-правове закріплення рівності усіх форм власності, встанов-
лення меж державного регулювання приватного підприємництва.

Змістовним заходом щодо удосконалення державної підтримки малого та середнього бізнесу в Укра-
їні став Указ Президента України від 12 травня 1998 р. «Про державну підтримку малого підприєм-
ництва». Позитивним зрушенням, спрямованим на покращення економічних умов функціонування 
підприємництва, стало також прийняття 3 лютого 1998 р. Указу Президента України «Про усунення 
обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності». Суттєве значення для спрощення про-
цедури оподаткування підприємців — фізичних осіб та мотивації їх до заняття легальним бізнесом мав 
прийняття у лютому 1998 р. Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок громадян“». Важливу роль для реалізації кон-
ституційного права громадян на заняття підприємницькою діяльність відіграли Національна програма 
сприяння розвитку малого підприємництва, затверджена Законом України від 21 грудня 2000 р. 

Впродовж останнього десятиліття на розвиток підприємницького сектора економіки істотно вплину-
ли Господарський, новий Цивільний, оновлений Земельний, Податковий кодекси, інші законодавчі акти, 
що регулюють відносини у сфері підприємницької, інвестиційної, інноваційної діяльності.

Разом з тим в Україні досі існує цілий ряд чинників, які стримують розвиток підприємництва. Основ-
ними серед них є: суперечливість, недосконалість та нестабільність нормативно-правової бази; недос-
татня урегульованість відносин власності; відсутність ефективної системи захисту (у тому числі су-
дового) права власності; монополістична структура економіки; відсутність належного конкурентного 
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середовища; обмеження доступу до матеріально-технічних ресурсів; відсутність необхідної фінансо-
во-кредитної підтримки; важкий тягар оподаткування та нестабільність податкової політики; нерозви-
неність інфраструктури та ін. Однією з причин і тенденцій гальмування цього процесу є також заре-
гульованість (адміністративні бар’єри) підприємницької діяльності. Саме їх на даний час необхідно і 
можливо зруйнувати, оскільки вони обумовлені, як правило, необ’єктивними причинами, а усунення їх 
не потребує значних матеріальних витрат. Іншими словами, необхідно реорганізувати та впорядкувати 
систему державного регулювання підприємницької діяльності, провести регулятивну реформу, усунути 
штучні адміністративні бар’єри (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної 
практики, регулювання орендних відносин тощо).

Попри проголошеного державою курсу на підтримку малого і середнього бізнесу, на практиці мають 
місце непоодинокі факти грубого порушення права особи на підприємницьку діяльність з боку органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, податкових служб, контролюючих та правоохо-
ронних органів. Наприклад, за даними Федерації роботодавців України у 2012 році контролюючі органи 
винесли 154 тис. 614 рішень про зупинення або обмеження діяльності підприємств. Загалом же таких 
органів, які проводять перевірки на підприємствах, нині налічується до 70, а тих, що мають право об-
межити, призупинити або зупинити діяльність суб’єктів господарювання — 441.

Слід зазначити, що в процедурі правового регулювання підприємницької діяльності у даний час в 
Україні задіяна величезна кількість органів державної влади, внаслідок чого суперечливість законодав-
чих та нормативних актів дає можливість податковим органам по-своєму трактувати їх положення, зо-
середивши свої зусилля на одній — фіскальній функції, забуваючи про те, ще податки мають ще дві 
функції — соціальну та регулюючу. Світовий досвід підказав і визначив головний принцип оподатку-
вання: «Не можна рубати дерево, що дає плоди», тобто якими б великим не були потреби у фінансових 
коштах на покриття різних витрат, податки не повинні підривати заінтересованості платників податків 
у господарській діяльності та стимулювати їх перехід у «тінь». На жаль, на практиці численними є фак-
ти безпідставного порушення проти підприємців кримінальних справ за ухилення від сплати податків. 
Крім того, існуючі нині розміри фінансових санкцій за порушення податкового законодавства є неадек-
ватними передбачуваним порушенням. 

Одним з напрямів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність с макси-
мальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах «держава — підприємець». Адмініструван-
ня підприємництва повинно займати якомога менш часу і коштів. Економічна ситуація а Україні вима-
гає ще більшого спрощення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємницької 
діяльності. Створення законодавчої бази повинно мати на меті забезпечення належних умов для фор-
мування сприятливого інвестиційного клімату та адекватного правового середовища і стати суттєвою 
підвалиною для стабільного розвитку підприємництва. Системне здійснення практичних заходів у цій 
сфері повинно забезпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного розвитку підприєм-
ницької діяльності, створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців.

Становлення і розвиток підприємницької діяльності має свої особливості, які свідчать, що підпри-
ємництво в українській державі є ще недостатньо розвинутим соціально-економічним явищем. Для су-
часного етапу ринкових реформ (і, відповідно для реалізації права громадян на підприємницьку діяль-
ність) притаманне занадто різке загострення комплексу суперечливих тенденцій та негативних рис, що 
обумовлює необхідність цілеспрямованого державного регулятивного впливу на ці процеси, а також 
реальної державної підтримки. Державне регулювання як інструмент впливу на підприємництво має 
реалізуватись шляхом використання регулятивних повноважень, які надані відповідним державним ін-
ституціям. Регулювання підприємництва та відповідні його організаційно-правові засоби знаходяться у 
системі державного впливу на економіку між методами безпосереднього державного контролю та опо-
середкованими контрольними механізмами (наприклад, оподаткування, кредити чи субсидії).

Регулювання в сфері економіки є інструментом, що використовується державою для впливу на сус-
пільні відносини у даній сфері. Проте це не єдиний інструмент, що має застосовуватися з цією метою. 
Регулювання економікою, як відомо, базується на законодавстві. Але це також не є характеристикою, що 
властива лише для державного регулювання, оскільки більшість способів державного впливу на інші 
сфери також базуються на законодавстві. Разом з тим, відмінною рисою законодавства, яке лежить в 

1Що занадто, то… виходить за рамки закону // Юридичний вісник України. — 2013. — № 16. — С. 2.
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основі регулювання підприємництва, є його переважно диспозитивний і стимулюючий характер. Регу-
лювання підприємництва — це форма державного впливу на дану сферу, а також діяльність її відповід-
них органів, спрямована на коригування поведінки суб’єктів економічних відносин.

Важливою характеристикою державного регулювання підприємництвом (на відміну від інших еле-
ментів державного впливу) слід вважати те, що воно здійснюється шляхом застосування правових норм, 
реалізація яких забезпечується юридичною відповідальністю. Державне регулювання в сфері підприєм-
ництва в цілому базується не лише на економічних стимулах. Інші інструменти державного впливу (опо-
даткування, субсидування) інші форми державної підтримки спрямовані на зміни в діяльності суб’єктів 
шляхом застосування економічних важелів чи використання інших засобів (наприклад, поширення дер-
жавними органами інформації, що впливає на поведінку підприємців). Отже, державне регулювання 
у сфері підприємництва може бути визначене як заснована на законодавстві одна з форм державного 
впливу на економічні відносини, встановлення та застосування правових норм і правил, спрямованих 
на коригування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, реалізація яких підтримується 
можливістю застосування санкцій в разі їх порушення. 

Підсумовуючи наведене, слід констатувати, що серед завдань забезпечення реалізації конституцій-
ного права громадян на підприємницьку діяльність особливої уваги заслуговує необхідність здійснення 
заходів загальнодержавного характеру, які повинні сприяти ринковій трансформації економіки, обме-
женню монополізму, створенню конкурентного середовища, розвитку цивілізованого підприємництва, 
відродженню громадянського суспільства. Щодо національного підприємництва як форми і умови реа-
лізації відповідного конституційного правоустановлення, необхідно виходити з методологічної позиції, 
яка має стати однією з аксіом сучасної державної, зокрема, економічної, ідеології: визнання підпри-
ємництва як абсолютно необхідної центральної ланки політики ринкової трансформації економіки, без 
якої немає і не може бути в принципі дійсно ринкових відносин, і, відповідно, змішаної соціально спря-
мованої економіки. Без розвиненого підприємництва немає і не може бути сталого середнього класу, 
громадянського суспільства, соціальної, правової держави, реальної демократії. Вони можуть перетво-
ритися лише в тимчасові декларативні політичні гасла, які з часом поступляться тенденції авторитариз-
му, механізм якого відповідає роздільній економіці. 

Нагребельний В. П. Проблеми реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
В статті розглядаються проблемні питання реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, 

висвітлюються принципи цієї діяльності та загальні гарантії прав підприємців, обґрунтовуються пропозиції щодо вдоскона-
лення правового забезпечення підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємницька діяльність, гарантії прав підприємців, правове забезпечення підприємництва.

Нагребельный В. П. Проблемы реализации конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность.
В статье рассматривается проблемные вопросы реализации конституционного права граждан на предпринимательскую де-

ятельность, освещаются принципы этой деятельности и общие гарантии прав предпринимателей, обосновываются предложе-
ния о совершенствовании правового обеспечения предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гарантии прав предпринимателей, правовое обеспечение предпри-
нимательства.

Nahrebelnyi V. Problems of implementation of the constitutional right of citizens to entrepreneurial activity.
The article deals with the problematic issues of the constitutional right of citizens to entrepreneurial activity. The principles of such 

an activity and general guarantees for the rights of entrepreneurs are highlighted, and the suggestions concerning the improvement of 
legal ensuring of the entrepreneurial activity are justifi ed.

Key words: entrepreneurship, guarantees for the rights of entrepreneurs, legal ensuring of the entrepreneurship.
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СВОБОДА, РІВНІСТЬ, ГІДНІСТЬ ОСОБИ 
ЯК КРИТЕРІЇ (ЧИННИКИ) ЗАКОНОДАВЧОГО 

ПРОГРЕСУ
У ст. 1 Загальної Декларації прав людини зазначено, що «всі люди народжуються вільними і рів-

ними в своїй гідності і правах». Саме питання «рівності», яке було предметом багатьох наукових дис-
кусій і полеміки, може розглядатися з багатьох точок зору. Принаймні у нашому суспільстві сьогодні 
найважливішими його вимірами є: 1) хоча б відносна рівність матеріальних благ в умовах існування, 
тобто «економічна рівність»; 2) рівність усіх перед законом, рівність в процедурах, тобто «юридич-
на рівність». Якщо застосувати для ілюстрації вищенаведеного «спортивну термінологію», то юри-
дична рівність може характеризуватися як стартова або, як рівність на старті, а економічна як така, 
що досягається протягом конкретного часу, на певній дистанції, у відповідних просторово-часових 
характеристиках.

На наш погляд, юридична рівність в першу чергу пов’язана з ефективністю законодавства. Серед ба-
гатьох ракурсів, форматів, аспектів розгляду зазначеної проблематики нам би хотілося виокремити таку, 
що присвячена престижу діючого законодавства. 

У даній науковій статті увага зосереджена на авторитеті (авторитетності) такого соціального фено-
мену (явища) як діюче законодавство держави. Безумовно, зазначена проблематика вказує на сутнісну, 
іманентно властиву явищу характеристику, а саме його ефективність. Жодне явище не може підтриму-
ватися, поважатися, цінуватися в суспільстві, якщо не виконує належним чином властивих йому функ-
цій та суспільних завдань [7, с. 9-23]. Втім «ефективність» та «авторитетність» того чи іншого інсти-
туту не є тотожними, співпадаючими, а є такими, що впливають та взаємообумовлюють одне одного. 
Використовуючи філософський, науковий арсенал можна визначити взаємозалежність «ефективності» 
та «авторитетності» у форматі причинно-наслідкових зв’язків, де причиною виступає ефективність 
того чи іншого феномену, а наслідком — його авторитет, авторитетність, визнання у суспільстві. Проте, 
слід зазначити, що «погане» з точки зору пересічного громадянина або певного соціального прошарку 
законодавство може не виконуватися. Акцентується саме на психологічній складовій — відповідному 
сприйнятті, повазі до чинних нормативно-правових актів у суспільстві. Тихомиров Ю. зазначає, що 
розуміння наслідків правових актів є неоднозначним, оскільки процес їх дії є не однолінійним, а комп-
лексним. Мається на увазі соціально-психологічні (поведінкові), юридичні, компетенційні, ресурсні й 
інші засоби, які належить використовувати повністю і послідовно [11, с. 143].

Декілька слів про дефініцію ефективності законодавства. Якщо підсумувати різні існуючі підходи, то 
в цілому найбільш поширеним визначенням ефективності законодавства, норм права є співвідношення 
між фактичним результатом дії законодавства й тими соціальними цілями, для досягнення яких це за-
конодавство було прийняте [3, с. 4].

Аналогічна думка висловлюється в працях багатьох відомих учених [9; 6; 5; 14; 10; 12], підкреслю-
ється в аналізі ефективності застосування законодавства, в моніторингових заходах, спрямованих на 
виявлення та усунення вад ефективності його застосування.

Використовуючи словниковий матеріал спробуємо визначитися з трактуванням, тлумаченням термі-
нів «авторитет», «авторитетність». Авторитет — загальновизнане значення, вплив, поважність (особи, 
організації, колективу, теорії та ін.). Авторитетний — той, що заслуговує повної довіри [1, с. 8]. Майже 
аналогічні визначення наведені в інших словникових виданнях [4; 2].
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Хотілося б навести декілька міркувань або зауважень з наукової точки зору (доктринальної позиції) в 
означеному контексті. Мова йде про диференціацію права, його специфікацію та боротьбу з узурпацією 
прав людини (реальні процеси теоретичного ґатунку та спрямування, що можуть на практиці сприяти 
утвердженню рівності, гідності та справедливості в суспільстві).

Право цивілізованого суспільства повинно бути диференційованим, що означає правомірне полег-
шення статусу окремих категорій громадян, які на це заслуговують, в рамках діючого законодавства 
України. Слід наголосити на необхідності ретельно розробленої та дієвої системи пільг, де чітко були б 
визначені категорії пільговиків, їх права, статус. Ця система повинна пройти «іспит» громадського об-
говорення і схвалення, щоб не стимулювати ситуації гострих соціальних конфліктів (пам’ятаємо нещо-
давні події виступів «афганців», «чорнобильців» тощо).

Підвищеної уваги заслуговує проблема вдосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних 
із так званою «специфікацією» прав (конкретизовані права окремої соціальної групи, прошарку, 
суб’єктів відповідного віку тощо), що має спрямовуватися сьогодні на:

• удосконалення законодавчої бази щодо молодіжних громадських організацій (особливу увагу при-
святити припартійним молодіжним об’єднанням);

• удосконалення системи гарантій прав учнівської та студентської молоді в освітній сфері як то: сис-
теми ЗНО та вступу у вищі навчальні заклади України; правової регламентації процесу навчання без 
відриву від виробництва (заочна форма навчання), що забезпечить рівність доступу всіх бажаючих до 
вищої освіти; 

• розроблення норм законодавства щодо зменшення корупційних ризиків під час вступної та випус-
кної кампаній;

• забезпечення незалежності ЗНО від політичних та корпоративних інтересів;
• удосконалення системи гарантій забезпечення прав дитини в Україні: а) посилення відповідальності 

за будь-які насильницькі дії щодо дитини та її експлуатацію; б) особлива увага повинна приділятися по-
ліпшенню умов утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

• підвищення ефективності законодавства щодо регулювання гендерних відносин в Україні. Вчені 
пропонують розробити та прийняти найближчим часом нову Державну програму з впровадження ген-
дерних відносин.

Цікавим, резонансним в суспільстві є й обговорення деяких інших нормативно-правових актів. Зо-
крема проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)» (далі — проект Закону). 

Пунктом 1 проекту Закону пропонується внести зміни до ст. 22 Кодексу законів про працю України 
і зокрема визначити, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці за ознакою сексуальної 
орієнтації.

Вважаємо за недоцільне внесення ознаки «сексуальної орієнтації» до критеріїв дискримінації особи 
у сфері праці, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним працівником по-
винна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний 
рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість 
своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в 
навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

Крім цього, відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну службу» до обов’язків державних 
службовців етичного характеру належить зокрема обов’язок не допускати дій і вчинків, які можуть за-
шкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. З 
урахуванням визначення в законодавстві основних правил етики поведінки державного службовця, ст. 
14 Закону України «Про державну службу» встановлені особливості дисциплінарної відповідальності 
державних службовців, які полягають зокрема в тому, що дисциплінарні стягнення застосовуються до 
державного службовця за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує дер-
жавний орган, в якому він працює.

Отже, чинне законодавство України встановлює певні вимоги морального характеру до осіб, які ви-
конують важливі громадські функції.

Також слід зазначити, що правові основи захисту суспільної моралі в Україні визначені в Законі «Про 
захист суспільної моралі». Згідно зі ст. 1 зазначеного Закону суспільна мораль — це система етичних 
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норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цін-
ностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість. У цьому ас-
пекті потрібно зауважити, що відповідно до громадської думки, традиційних моральних уявлень україн-
ського суспільства особи нетрадиційної сексуальної орієнтації не можуть відповідати критерію «особа з 
високими моральними якостями».

Рецепція (запозичення) положень із законодавства різних правових систем сучасності, що відтворю-
ють інші трактування в цьому аспекті та їх механічне застосування наврядчи сьогодні сприятимуть під-
вищенню авторитетності законодавства в цілому.

Як уже зазначалося, сьогодні як ніколи авторитет права в суспільстві пов’язаний з утвердженням 
принципу рівності всіх перед законом, тобто рівності в процедурах.

Юридична рівність насамперед пов’язана з ефективністю законодавства і означає відсутність будь-
якої дискримінації. Принцип відсутності дискримінації — це не тільки рівність у певних сферах життє-
діяльності, а й критерії, за якими ця рівність може бути досягнута. Не може бути привілеїв за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав і свобод є відтво-
ренням справедливості як ціннісної категорії, що виробляється в суспільстві у відповідності зі сформо-
ваними уявленнями про мораль і форми поведінки [13, с. 4-5].

Ст. 3 Конституції України встановлює, що людина є найвищою соціальною цінністю. Це, на наш по-
гляд, відображає аксіологічний підхід до людини, її прав і свобод, честі та гідності, безпеки існування 
та життєдіяльності. Втім на сьогодні можна констатувати, що це конституційне положення є здебільшо-
го або цілком декларативним. 

На наш погляд, авторитет законодавства значно зріс би в суспільстві і громадській думці, якщо найближ-
чим часом була б удосконалена на законодавчому рівні юридична відповідальність держави перед особою.

Слід зазначити, що про певні зрушення в цьому аспекті, особливо в доктрині, можна сьогодні 
вже вести мову. Про це свідчать останні конференції, окремі монографічні видання [8], методо-
логічні семінари, «круглі» столи та симпозіуми. Що ж стосується юридичної та соціальної відпо-
відальності бізнесу (а без цього говорити про рівність, свободу та гідність безглуздо), то ця доле-
носна проблема не тільки не відображається сучасним законодавством, але й не розроблена навіть в 
національній правовій доктрині.

Хоча існує нагальна потреба в розробці не тільки загальних засад цієї відповідальності в національ-
ному, а й в наднаціональному аспектах. До того слід нагадати, що в англосаксонській правовій системі 
ще 150 років тому виникло так зване кримінальне корпоративне право. Сьогодні ж в Євросоюзі окремі 
вчені, політики та посадовці наголошують на відсутності відповідальності транснаціональних корпо-
рацій. Проте можна констатувати відсутність не тільки юридичної, але й соціальної відповідальності 
бізнесу перед суспільством.

Відповідно до сучасного розвитку правової системи України боротьба з дискримінацією прав люди-
ни повинна включати:

• забезпечення стабільності конституційних гарантій прав людини і засадничих свобод;
• подальше проведення реформування судової системи та кримінальної юстиції;
• узгодження норм Податкового кодексу України з чинними нормативно-правовими актами у контек-

сті захисту прав і свобод особи та громадянина;
• окрема увага повинна бути приділена впровадженню законодавства у сфері доступу до публічної 

інформації, громадського радіомовлення, подолання зловживань у медійній сфері (забезпечення демо-
кратії у сфері свободи слова, у цьому зв’язку — вдосконалення функцій Громадської гуманітарної ради);

• окремим вектором юридичної практики має стати вдосконалення норм законодавства щодо діяль-
ності громадських організацій;

• негайної уваги потребує перегляд законодавства та юридичної практики щодо захисту суспільної 
моралі;

• з метою реалізації конституційного права на працю найближчим часом слід приділити належну 
увагу вдосконаленню норм проекту нового Трудового кодексу України в контексті європейського право-
вого досвіду;

• терміновою мірою вважати запровадження посад омбудсманів зі спеціальною компетенцією.
Свобода, рівність, честь, гідність — найкращі «орієнтири» демократичного становища особи в су-
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часному суспільстві. Юридичні критерії, що свідчать про більшу або меншу насиченість цих категорій, 
їх повноту та розвиток згідно європейських стандартів, повинні бути постійно в центрі уваги, «спра-
вою» честі науковців та юристів-практиків, запорукою успішного полілогу між державою, владою, сус-
пільством і особою.
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Оніщенко Н. М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники) законодавчого прогресу.
У статті запропоновано не тільки теоретичне осмислення категорій «свобода», «рівність», «гідність» особи, а й наведені 

міркування щодо покращення на практиці цих доленосних вимірів якості нашого життя. У згаданому контексті запропоновані 
ознаки цивілізованого розвитку права: а) диференціація; б) специфікація; в) боротьба з проявами правової дискримінації. Зо-
крема на прикладі останньої продемонстровані відмінності між дійсною демократизацією всіх векторів нашого життя та про-
цесами, які можна задекларувати як фальш-старти в науці та юридичній практиці.

Ключові слова: свобода та рівність, економічна рівність, процедурна (юридична) рівність, ефективність законодавства, ав-
торитет законодавства, диференціація права, специфікація права, дискримінація в праві.

Онищенко Н. Н. Свобода, равенство, достоинство личности как критерии (факторы) законодательного прогресса.
В статье предложены не только теоретическое осмысление категорий «свобода», «равенство», «достоинство» личности, 

но и приведены рассуждения по улучшению на практике этих судьбоносных измерений качества нашей жизни. В указанном 
контексте предложены признаки цивилизованного развития права: а) дифференциация; б) спецификация; в) борьба с проявле-
ниями правовой дискриминации. В частности, на примере последней продемонстрированы различия между действительной 
демократизацией всех векторов нашей жизни и процессами, которые можно задекларировать как фальш-старты в науке и юри-
дической практике.

Ключевые слова: свобода и равенство, экономическое равенство, процедурное (юридическое) равенство, эффективность за-
конодательства, авторитет законодательства, дифференциация права, спецификация права, дискриминация в праве.

Onishchenko N. Freedom, equality and dignity of the person as the criteria (factors) of the legislative progress.
This article suggests not only a theoretical understanding of the category of «freedom», «equality», «dignity» of a person, but also 

adduces reasoning to improve these crucial measures of quality of life in practice. The signs of civilized development of rights are 
offered in this context: a) differentiation b) specifi cation, and c) the struggle against manifestations of legal discrimination. In particular, 
the difference between the real democratization of all the vectors of life and processes that can be declared as false starts in the science 
and practice of law are used as the example.

Key words: freedom and equality, economic equality, procedural (legal) equality, the effectiveness of legislation, the authority of the 
legislation, the differentiation of rights, the right specifi cation, discrimination in law.
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ПИТАННЯ РІВНОСТІ ПРАВ ОСОБИ 
ТА ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ

Нині в українському суспільстві необхідність оновлення Конституції України є загальновизнаною. 
Щоправда не всі хто дискутував із цього питання погоджувалися, що Конституція потребує модернізації 
також у частині прав, свобод і обов’язків людини, мотивуючи свою позицію тим, що в цих питаннях 
вона відповідає міжнародно-правовим стандартам.

Водночас як зазначає В. Буткевич, за час дії чинної Конституції України особливо чітко виявилися 
її недоліки саме у визначенні та забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Удосконалення 
Конституції у цьому напрямі полягає в розширенні, змістовному збагаченні й посиленні реалістичності 
конституційно-правового статусу людини і громадянина.

Все це потребує теоретичного осмислення багатоаспектної і загалом нової для української юридич-
ної науки проблематики конституційно-правового статусу людини і громадянина, яка активно дослі-
джується українськими науковцями лише впродовж двох останніх десятиліть.

Перш за все відзначимо, що поняття рівності в сучасних передових правових доктринах походить 
від бачення, що закладали автори Декларації прав людини і громадянина — програмного документа 
Великої французької революції, ухваленого Національними зборами у 1789 р.

Декларація урочисто проголосила, що люди народжуються та залишаються вільними та рівними 
у правах, а метою держави є забезпечення природних і невідчужуваних прав людини. Внаслідок карди-
нальної зміни бачення ролі прав людини Декларація стала концептуальним підґрунтям більшості кон-
ституцій новітньої епохи.

Один із її наріжних постулатів — принцип рівності, знайшов своє відображення і водночас отримав 
суттєвий розвиток у міжнародно-правових документах сучасності, що характеризує новий етап розви-
тку права в центрі уваги якого перебуває людина, її права і свободи.

Безумовний пріоритет серед цих актів належить Статуту Організації Об’єднаних Націй — документу 
універсального, загальнолюдського характеру.

Програмне положення ст. 1 Статуту щодо прав людини отримало чітке й всебічне роз’яснення в до-
кументах, розроблених ООН, які стали своєрідним дороговказом стосовно дотримання прав людини. 
Насамперед це Загальна декларація прав людини 1948 року, в ст. 1 якої визначено: «Всі люди наро-
джується вільними і рівними у своїй гідності та правах», а також міжнародні пакти про громадянські 
і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, де принцип рівності відображено як за-
садничий у цих сферах.

Найважливішим документом Європейського права у царині дотримання принципу рівності щодо за-
хисту прав людини є Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, а також протоколи 
до неї. У цьому ж контексті треба розглядати Європейську соціальну хартію. 

Звертаючись до Конституції України варто зазначити, що положення ст.ст. 21 і 24 втілюють ідею 
рівності з Декларації прав людини і громадянина 1789 р. та Загальної декларації прав людини 1948 р. 
В останньому випадку вони майже текстуально ідентичні.

Проте термінологічний збіг конституційних формулювань з міжнародно-правовими документами ще 
не доводить і не гарантує їх інтерпретаційно-змістовну однозначність. Як зазначає П. Рабінович, сло-
весна оболонка («буква») і зміст («дух») тексту нерідко не збігаються і, використовуючи певні герменев-
тичні закономірності та механізми, один і той самий вислів можна тлумачити по-різному. Не становить 
винятку в цьому і Конституція України.

Задекларований у Конституції України 1996 року принцип рівності одержав неоднозначний розвиток 
у галузевому законодавстві. Так, за ст. 1 Цивільного кодексу України цивільним законодавством регулю-
ються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостійності їх учасників.

Статтею 7 Сімейного кодексу України передбачено, що учасник сімейних відносин не може мати 
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привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переко-
нань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та ін-
шими ознаками. Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї. 

Згідно з Цивільним процесуальним кодексом України суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх 
учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом 
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та со-
ціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

До принципів здійснення кримінального провадження також віднесено рівність перед законом і су-
дом (п. 3 ч. 1 ст. 7).

За кримінально-виконавчим законодавством виконання і відбування покарань ґрунтуються зокрема 
на принципах законності, справедливості, гуманізму, рівності засуджених перед законом (ст. 5).

Однією із засад податкового законодавства визнано рівність усіх платників податків перед законом, 
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх 
платників (податків) незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, фор-
ми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (ст. 4).

Цей перелік можна було б продовжити, проте і наведеного достатньо аби дійти висновку, що законо-
давцю бракує єдиного підходу до галузевої конкретизації конституційного принципу рівності людини 
і громадянина. В одних випадках він зводиться до рівноправності, в других — до рівності відповідаль-
ності, в третіх — до рівності підстав виникнення прав і обов’язків, у четвертих — до рівності можли-
востей учасників відповідних правовідносин. 

Проте проблеми реалізації принципу рівності в законодавчій діяльності парламенту не зводяться до 
зазначеного.

Нестійкий, перехідний, а тому значною мірою невизначений характер суспільно-політичних умов за 
яких відбувається впродовж майже двадцяти останніх років законодавчий процес в Україні та станов-
лення її правової системи, негативним чином позначається на кількісних і особливо якісних показниках 
законодавчих актів, законодавчої системи в цілому. Часто безсистемна законотворчість призводить до 
того, що парламент України змушений все частіше вносити зміни до чинного законодавства позбавляю-
чи закон однієї з головних його функціональних ознак, а саме — стабільності дії.

Не останнє місце серед причин такої ситуації посідає вкрай низький рівень законодавчої техніки, не-
дотримання суб’єктами законотворчості елементарних юридико-технічних вимог до закону та законо-
давчих процедур, ігнорування думки науковців та юристів-практиків.

Як наслідок, серед прийнятих парламентом України законів чимало недостатньо визначених, нео-
днозначних для розуміння, таких, що створюють можливість дискримінації громадян.

Так, Конституційний Суд України виявив ознаки неконституційності ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосу-
ванні 26 грудня 2004 року», згідно з якою голосування за межами приміщення для голосування може 
здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно.

Передбачена можливість голосування за межами приміщення для голосування має на меті забезпечи-
ти реалізацію конституційного права — права обирати (до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування) громадянам, які не здатні прибути в день голосування до виборчої дільниці. До таких 
громадян належать не лише виборці, які є інвалідами першої групи, а й інваліди інших груп, а також 
громадяни, які за станом здоров’я, віком та іншими обставинами неспроможні пересуватися самостійно.

Однак ч. 1 ст. 6 Закону можливість голосувати в такому порядку надано лише інвалідам першої групи.
Тобто різні групи однієї категорії виборців поставлені в нерівні умови щодо здійснення виборчого 

права. Виділення з усієї категорії громадян, які не здатні пересуватися самостійно лише інвалідів пер-
шої групи та надання їм переваги щодо голосування за межами виборчої дільниці, як зазначено у рішен-
ні Конституційного Суду України, порушує принцип рівності громадян перед законом, визначений ч. 1 
ст. 24 Конституції України.

Наведемо ще приклад. Стаття 69 Кримінального кодексу України передбачала можливість при-
значення покарання нижче від найнижчої межі лише за вчинення особливо тяжкого, тяжкого злочину 
або злочину середньої тяжкості і була дискримінаційною стосовно осіб, які вчинили злочин невели-
кої тяжкості.

Конституційний Суд України рішенням від 2 листопада 2004 року № 5-рп/2004 визнав такими, що 
не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення ст. 69 Кримінального кодек-
су України в частині, яка унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

Серед чинних законів, що містять, на нашу думку, положення, які суперечать конституційному прин-
ципу рівності, можна назвати Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Доктринальні підходи та виміри
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Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту

Зокрема з 1 січня 2012 року набрала чинності ст. 11 зазначеного Закону «Спеціальна перевірка щодо 
осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого са-
моврядування», згідно з якою особа, яка претендує на зайняття посади пов’язаної з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування має надати до відповідного органу довідку про стан здоров’я 
за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Однак аналіз чинного в Україні законодавства дає підстави стверджувати, що ця вимога порушує 
права людини і суперечить положенням низки міжнародно-правових актів і законів України (ст.ст. 14, 
17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод; Конвенції ООН проти корупції; Конвенції Міжнародної 
організації праці про дискримінацію в галузі праці та занять № 111; ст.ст. 3 — 5, 27 Конвенції про права 
інвалідів; ст. 4 Закону України «Про державну службу»; п. 2 ч. 1 ст.ст. 1, 2, 4, 6, 8 Закону України «Про 
засади запобігання і протидії дискримінації в Україні»).

Ця вимога Закону фактично обмежує гарантоване ч. 2 ст. 38 Конституції України право рівного до-
ступу до державної служби, що виключає можливість встановлення в законі таких вимог.

Проблеми реалізації в законодавчій діяльності парламенту конституційного принципу рівності осо-
би виникають не лише при формуванні законодавчого механізму регулювання відповідних суспільних 
відносин, а й при визначенні механізму введення в дію прийнятих законів.

Показовою в цьому сенсі є ситуація з прийнятим 17 листопада 2011 р. новим Законом України 
«Про державну службу», що з урахуванням змін, внесених Законом № 5483-VІ від 20 листопада 
2012 р., набирає чинності з 1 січня 2014 р. У розділі IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
«Про державну службу» визнаються такими, що втрачають чинність з 1 січня 2014 р. нині діючий 
Закон «Про державну службу» та Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. «Про 
введення в дію Закону України «Про державну службу», а також внесено ряд змін до інших законів 
України. Крім того законодавець передбачив, що працівники, які на день набрання чинності цим За-
коном мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад дер-
жавних службовців, мають право на призначення пенсії у порядку як для осіб, які мають не менш 
як 20 років стажу роботи на посадах державної служби; для осіб, які на день набрання чинності 
цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій 
посад державної служби, зберігається право на пенсію у порядку як для осіб, які мають не менш як 
20 років стажу роботи на посадах державної служби; для осіб, яким призначена пенсія відповідно 
до ст. 37 Закону України «Про державну службу», зберігається право на перерахунок пенсії відповід-
но до цього Закону, а належність посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, 
до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених цим Законом, визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України; за державними службовцями, які на день набрання чинності цим 
Законом перебувають у відставці, зберігаються передбачені гарантії. Водночас Кабінету Міністрів 
України доручено протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону підготувати 
та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів 
України; привести всі нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; прийняти норматив-
но-правові акти, необхідні для його реалізації; забезпечити приведення нормативно-правових актів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Визначаючи такий порядок введення в дію зазначеного Закону законодавець не врахував, що від-
повідно до ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не до-
пускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а згідно зі ст. 58 закони та інші норматив-
но-правові акти не мають зворотньої дії в часі крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 
відповідальність особи.

Разом із тим новий Закон України «Про державну службу» не передбачає норм щодо збереження 
за працюючими державними службовцями тривалості додаткової оплачуваної відпустки, встановленої 
чинним Законом «Про державну службу».

У зв’язку з необхідністю зарахування до стажу державної служби періодів роботи до набрання чин-
ності новим Законом «Про державну службу» та неоднозначністю тлумачення п. 5 розділу IX «Прикін-
цеві та перехідні положення» цього Закону виникає потреба його конкретизації аби забезпечити вико-
нання вимог ст.ст. 22, 24 і 58 Конституції.

Проблеми з дотриманням конституційного принципу рівності мають місце і в прийнятому 14 травня 
2013 р. Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації дер-
жавної антикорупційної політики».

Цим Законом внесено низку змін до чинних законодавчих актів, якими передбачено, що відпо-
відних осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
прирівняних до них осіб можна буде звільнити з роботи або служби та позбавити окремих соціальних 



32 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

та трудових прав (на пенсійне забезпечення за вислугою років, на одноразову грошову допомогу при 
звільненні з роботи (служби) тощо), у разі їх притягнення до відповідальності за будь-які корупційні 
правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади за-
побігання і протидії корупції».

Проте подібне законодавче регулювання не враховує правових позицій Конституційного Суду Укра-
їни, висловлених у його Рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15 (щодо принципу пропорційності). Крім 
того, за такого підходу до корупційних порушень можуть бути віднесені й ті порушення, що за своїм 
характером не містять ознак корупції.

Разом із тим, при внесенні змін вводиться нове оціночне поняття «корупційне правопорушення», 
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції». Подібне нововведення закладає двозначність щодо «ідентифікації» відповідного діяння 
та застосування тієї чи іншої диспозиції ст. 13-А Кодексу України про адміністративні правопору-
шення як такої, що підпадає під зазначене поняття. За такого законодавчого підходу не враховуються 
правові позиції Конституційного Суду України стосовно того, що визначальними елементами верхо-
венства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності 
правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необ-
меженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абз. 2 підп. 
5.4 п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. № 5). 
А принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав людини та громадянина 
і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності засто-
сування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями» (абз. 3 підп. 3.1 п. 3 мотивувальної 
частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 р. № 17).

Принцип рівності є одним із найважливіших для побудови правової держави. Водночас практика 
врахування цього важливого конституційного принципу в законодавчій діяльності парламенту України 
свідчить про наявність багатьох невирішених питань, у тому числі теоретичного характеру. 

Осмислюючи шляхи удосконалення Основного Закону, слід враховувати, що відповідно до міжна-
родно-правових зобов’язань України наша держава у своїй правовій системі має надавати пріоритетно-
го значення не лише ратифікованим нею міжнародно-правовим актам, а й самій практиці їх застосуван-
ня тими міжнародними органами, юрисдикція яких визнана Україною.

Тому очевидно, що в процесі модернізації Конституції варто подумати над включенням до неї окре-
мих усталених, надто важливих «правоположень» Європейського суду з прав людини, вироблених ним 
у процесі тривалого застосування європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод 
1950 року та протоколів до неї, зокрема, в питаннях рівності особи.

Відтак у процесі модернізації Конституції України сам принцип рівності потребує, на нашу думку, 
деталізації з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, національної практики його реалізації 
та правових позицій міжнародних органів, юрисдикцію яких визнала Україна.

Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту.
У статті досліджується принцип рівності, який знайшов своє відображення і водночас отримав суттєвий розвиток у між-

народно-правових документах сучасності, що характеризує новий етап розвитку права в центрі уваги якого перебуває людина, 
її права і свободи. Автором наводяться приклади порушення зазначеного принципу.

Ключові слова: право, принцип рівності, проблеми реалізації принципу рівності, дискримінація.

Теплюк М. А. Вопрос равенства прав человека и законодательная деятельность парламента.
В статье исследуется принцип равенства, который нашел свое отражение и одновременно получил существенное развитие 

в международно-правовых документах современности, характеризует новый этап развития права в центре внимания которого 
находится человек, его права и свободы. Автором приводятся примеры нарушения указанного принципа.

Ключевые слова: право, принцип равенства, проблемы реализации принципа равенства, дискриминация.

Teplyuk M. The issue of human rights and equality legislation of Parliament.
In the article is examined the principle of equality, which is refl ected and at the same time has signifi cant development in international 

instruments of modernity. Its characterizes the new stage of development right in the center of attention which is an individual, its rights 
and freedoms. The author gives examples of violation of this principle.

Key words: law, the principle of equality, the problem of the realization principle of equality, discrimination.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРАВ ГРОМАДЯН ЗАСОБАМИ ІНСТИТУТУ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Конституційне закріплення основ формування в Україні громадянського суспільства передбачає га-

рантування і захист державою його цінностей. Формулою статей 3 та 5 Конституції України офіцій-
но визнано спрямованість діяльності держави, яку визначають права і свободи людини та їх гарантії, 
затверджено верховенство народовладдя.

Визначаючи зміст громадянського суспільства, пріоритет надано власності і підприємництву як його 
основі [6]. Держава, виходячи з наведеної конституційної формули, має забезпечувати реалізацію права 
володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю (ст. 41 Конституції України [7]), на підпри-
ємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України). 

Одним із способів забезпечення реалізації вказаних прав громадян виступає інститут адміністратив-
ної послуги, зміст якого випливає з п. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги». Адміністра-
тивною послугою названо результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністратив-
них послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення 
прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [4]. Зміст адміністративної послуги полягає 
у легітимації публічно-сервісної спрямованості діяльності суб’єктів їх надання, якими виступають дер-
жавні органи, наділені владними повноваженнями. Саме така спрямованість адміністративної послуги 
була відзначена професором В. Авер`яновим, який вказував про спрямування поняття адміністративної 
послуги на змістовну переоцінку характеру взаємовідносин між державою і людиною [1].

Отже, інститут адміністративної послуги виступає як, з одного боку — результат публічно-сервісної 
діяльності уповноваженого державного органу, а, з іншого — як засіб реалізації громадянами конститу-
ційно закріплених прав. 

Така правова природа адміністративної послуги обумовлює поглиблений аналіз її сутності і зміс-
ту, адже публічно-сервісний характер діяльності державного органу, повноваження якого є держав-
но-владними, визначає потребу розмежування владної та сервісної компетенції, принаймні, на рівні 
теоретичної конструкції. Поряд з цим, виникає потреба встановлення моделі взаємовідносин між дер-
жавними органами та громадянами на «сервісних» засадах. При цьому слід передбачити розширення 
меж публічно-сервісної діяльності державних органів та охоплення нею не тільки відносин у сфері 
реалізації норм статей 41 і 42 Конституції України, але поширення і на інші відносини, в яких держава 
виступає гарантом законності реалізації інших конституційно закріплених прав — права на свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 
обмежень, які встановлюються законом (ст. 33 Конституції України), права на свободу об’єднання у по-
літичні партії та громадські організації (ст. 36 Конституції України), права збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39 Конституції України), права на соціальний 
захист (ст. 46 Конституції України), права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страху-
вання (ст. 49 Конституції України), права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції 
України), права на освіту (ст. 53 Конституції України).

Професор В. Авер`янов підкреслював мету застосування дефініції «послуги» — акцентування уваги 
на виконанні обов’язків держави перед приватними особами, зокрема тих, які спрямовані на юридичне 
оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними своїх прав та охоронюваних 
законом інтересів [1].

Виходячи з концепції використання дефініції «послуга» у діяльності суб’єктів, наділених владни-
ми повноваженнями (насамперед — органів виконавчої влади), про адміністративну послугу можна 
вказувати як про діяльність таких суб’єктів, що стосується надання дозволів. При цьому термін «до-
звіл» має значення ширше за те, що передбачено Законом України «Про дозвільну систему у сфері 
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господарської діяльності», а також спеціальним законодавством про дозвільну систему у сфері обігу 
предметів обмеженого користування (зброя, печатки, штампи, тири тощо). Так, Законом України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» легітимовано термін «дозвільна система у сфері 
господарської діяльності», зміст якого визначено через сукупність урегульованих законодавством від-
носин, що виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання 
у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру [5]. Звернення до юридичних енциклопедичних 
видань дозволяє вказати про визначення дозвільної системи не тільки з позицій вказаного Закону, але 
і як особливого порядку виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку та використання 
спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окре-
мих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян; 
у сфері господарської діяльності [3].

Доцільність використання терміну «дозвіл» не тільки з позицій нормативно визначених, де врахо-
вано специфіку дозвільної діяльності у певній конкретно визначеній сфері суспільних відносин, а й 
у широкому смислі ґрунтується на його правовій природі. Дозвіл визначено як документ управомоченого 
органу (посадової особи), який підтверджує певні права фізичних або юридичних осіб [8]. Відповідно, 
дозвільна діяльність — це діяльність щодо видачі дозволів як певних правовстановлюючих документів.

Таким чином, дозвільну діяльність можна розглядати як спосіб легітимації надання адміністративної 
послуги, оскільки:

• адміністративна послуга як певна дозвільна діяльність має однакову спрямованість — на підтвер-
дження та закріплення певних прав;

• термін «адміністративна послуга» у широкому значенні відображає сутність діяльності уповнова-
жених суб’єктів щодо виконання обов’язків держави перед фізичними та юридичними особами, яка не 
передбачає застосування примусу або інших заходів юрисдикційного змісту, зокрема — адміністратив-
ної відповідальності. Це — суто позитивна управлінська діяльність. Дозвільна діяльність також має по-
зитивний характер і являє собою, по суті, спосіб виконання обов’язків держави, адже результатом до-
звільної діяльності є документ, що має юридичне значення, а його надання легітимує права фізичних та 
юридичних осіб, на гарантування яких спрямоване надання адміністративної послуги.

Адміністративно-правова природа надання адміністративної послуги та здійснення дозвільної діяль-
ності ґрунтується не на використанні ознаки «адміністративний», а на правовій природі норм, якими 
закріплено відповідні правила. Так, серед загальних та особливих рис адміністративно-правових норм 
зазначено, зокрема, про їх державно-владний характер, формальну визначеність загальнообов’язкових 
правил поведінки, а також про мету, яка полягає у забезпеченні організації та впорядкованості дій 
суб’єктів управлінської діяльності, створенні умов для реалізації і захисту прав та свобод громадян, 
щодо яких здійснюється управлінська діяльність [2].

Таким чином, термін «адміністративна послуга» можна розглядати у широкому і вузькому значеннях. 
У широкому значенні через цей термін позначається публічно-сервісна спрямованість управлінських, 
позитивних відносин між державою в особі уповноважених органів — насамперед, органів виконавчої 
влади, та фізичними і юридичними особами. Дозвільна діяльність при цьому розглядається як спосіб 
реалізації державної діяльності публічно-сервісного спрямування. У вузькому значенні адміністративна 
послуга розглядається як засіб реалізації уповноваженими державними органами, насамперед, органа-
ми виконавчої влади, конституційних прав громадян шляхом юридичного оформлення умов, необхідних 
для забезпечення такої реалізації. Одним із способів такого юридичного оформлення виступають про-
цедури дозвільної діяльності, результатом здійснення яких є дозвіл як документ, що підтверджує наяв-
ність у громадянина певного права.
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НЕБЕЗПЕЧНА СВОБОДА:
ПРО ФЕНОМЕН ЗЛОВЖИВАННЯ СВОБОДОЮ

В сучасних умовах надзвичайно гостро постає питання: «Що є свобода?». Воно сьогодні є, на нашу 
думку, не менш сакраментальним, ніж питання «Що є істина?», з приводу якого відбувся відомий бі-
блейський діалог Понтія Пілата з Ісусом Христом. Зокрема, це пов’язано з загостренням актуальної для 
сучасної соціальної практики проблеми співвідношення свободи людини і безпеки людини: як забезпе-
чити свободу людини, аби не зашкодити безпеці людей, і як забезпечити безпеку людини, аби не зашко-
дити свободі людей? Або інша проблема: чи може свобода людини проявлятися не лише у вигляді до-
бра, а й у вигляді зла? Якщо може, то як розпізнати свободу людини, що шкодить безпеці людей, тобто 
небезпечну свободу, і як їй протидіяти? Лише маючи правильне уявлення про феномен свободи можна 
розв’язати ці та багато інших проблем сучасної соціальної практики.

Очевидно, що правильне уявлення про феномен свободи може бути досягнути лише завдяки викорис-
танню адекватного пізнавального інструменту. І таким інструментом є, з нашої точки зору, методологія, 
заснована на соціальному натуралізмі [1], відповідно до якого визнається існування соціальної природи, 
поряд з фізичною природою і біологічною природою. Соціальна природа існує за своїми законами, від-
мінними від законів фізичної і біологічної природи. Люди мають підкорятися законам соціальної при-
роди так само, як вони мусять підкорятися законам фізичної і біологічної природи. Порушення людьми 
законів соціальної природи створює для людей небезпеку, так само як і порушення законів фізичної 
і біологічної природи. Тому люди заради безпеки у своєму суспільному житті приречені узгоджувати 
свою поведінку із законами соціальної природи, а засобами для цього узгодження є воля і свідомість 
людей. Поведінка людини як соціальної істоти завжди є проявом її волі і свідомості. Виходячи з цього, 
свободу людини можна визначити як можливість проявляти свою волю і свідомість у вигляді поведінки: 
якщо людина має таку можливість, це означає, що вона має свободу, якщо ж вона такої можливості по-
збавлена, то це означає, що вона позбавлена свободи.

Воля і свідомість людини утворюються у людини як соціальної істоти для пристосування її до зако-
нів соціальної природи, тобто для узгодження людської поведінки з цими законами — у цьому полягає 
роль волі і свідомості людей згідно із соціальним натуралізмом. Цю свою роль воля і свідомість можуть 
виконувати — і тоді свобода людини проявляється у вигляді поведінки, яка не узгоджується із законами 
соціальної природи, а можуть і не виконувати — і тоді свобода людини проявляється у вигляді поведін-
ки, яка не узгоджується із законами соціальної природи. 

Виходячи з цього, за критерієм узгодженості чи неузгодженості із законами соціальної природи, що 
випливає із методології, заснованої на соціальному натуралізмі, слід розрізняти два види свободи люди-
ни: 1) свобода, узгоджена із законами соціальної природи (так звана «доброякісна» свобода), і 2) свобо-
да, не узгоджена із законами соціальної природи (так звана «злоякісна» свобода). Отже, свобода — це 
дихотомічний феномен. І ця дихотомія свободи породжує дихотомію проявів свободи у поведінці людей: 
1) поведінка, що є проявом «доброякісної» свободи і 2) поведінка, що є проявом «злоякісної» свободи. 
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Із цього випливає, зокрема, що уявлення про те, що свобода людини завжди є добром і ніколи не є 
злом — це соціальна ілюзія. Насправді, свобода людини може бути не лише безпечною для людей, а 
й небезпечною.

Свобода людини стає небезпечною тоді, коли людина зловживає можливістю проявляти свою волю 
і свідомість у своїй поведінці. Кожна людина має свободу вчинити протиправний чи аморальний вчи-
нок, тобто має можливість проявити свою волю і свідомість у вигляді протиправного чи аморального 
вчинку, але не кожна людина проявляє свою свободу у такому вигляді. Такий прояв свободи людини 
є зловживанням свободою, тому що відповідно до ідеї соціального натуралізму призначення свободи 
людини полягає у тому, щоб людина могла узгоджувати свою життєдіяльність із законами соціальної 
природи, а не у тому, щоб порушувати ці закони.

На нашу думку, сьогодні існує тенденція до поширення феномену зловживань свободою у всіх сфе-
рах суспільного життя: економіці, політиці, правовій і моральній сферах тощо. Образно кажучи, ці зло-
вживання свободою проявляються як ураження суспільства «епідемією вседозволеності». 

Ідеологічною передумовою «епідемії вседозволеності» є протилежна соціальному натуралізму 
ідеологія, яка називається соціальним позитивізмом. Соціальний позитивізм — це ідеологія, яка не 
визнає існування законів соціальної природи, і тому першоджерелом соціальних правил (норм права 
і моралі) вважає волю і свідомість людей. З точки зору ідеології соціального натуралізму першодже-
релом соціальних норм (норм права і моралі) є саме закони соціальної природи, а воля і свідомість, 
що не узгоджуються із законами соціальної природи, неодмінно набирають стану сваволі і ілюзій. 
Свобода людини, ураженої комплексом сваволі і ілюзій, — це і є небезпечна свобода (що проявляєть-
ся, зокрема, у поведінці людей, що є порушенням норм права і моралі, якими регулюється політичне 
і економічне життя людей). 

Таким чином, культивуючи ідею про те, що першоджерелом права і моралі є воля і свідомість людей 
(а не закони соціальної природи!), соціальний позитивізм є ідеологічною передумовою феномену со-
ціальної вседозволеності, тобто зловживання свободою. Перефразовуючи відповідно до ідеології со-
ціального натуралізму відомий вислів одного з героїв «Братів Карамазових» Ф. Достоєвського: «якщо 
Бога немає, то все дозволено!», — можна висловитися так: «якщо законів соціальної природи немає, 
то людям усе дозволено!». Оце — ідеологічний корінь «епідемії вседозволеності»! Саме у тому, що 
не визнається існування законів соціальної природи полягає сутність ідеології соціального позитивіз-
му. Шкідливість соціального позитивізму визначається тим, що він є ідеологічною передумовою «зло-
якісної», тобто небезпечної свободи. Невизнання законів соціальної природи відкриває шлях для зло-
вживань людини своєю свободою, тобто можливістю проявляти волю і свідомість у своїй поведінці. 
Це і робить свободу людини небезпечною. Небезпечна («злоякісна») свобода, тобто свобода людей, 
воля яких перебуває у стані сваволі, а свідомість — у стані ілюзій, є основою усіх антропогенних загроз 
безпеці людини і людської спільноти.

Проявом ідеології соціального позитивізму є концепція правової і моральної свободи, що знаходить 
своє вираження у формулі «дозволено усе, що не заборонено». Соціальні норми-заборони створюють-
ся відповідно до волі і свідомості людей, а це означає, що вони можуть бути створені на основі сваволі 
і ілюзій людей, які не визнають, що першоджерелом норм-заборон мають бути закони соціальної при-
роди. Із ідеології соціального натуралізму випливає інша формула: «дозволено усе, що узгоджується із 
законами соціальної природи». Ця формула є ідеологічною передумовою для «доброякісної» свободи 
і ідеологічною протидією для «злоякісної» свободи людини. Саме вона є основою прогресивного 
правового і морального порядку у суспільстві і їй слід надати значення конституційної норми (тобто, 
закріпити в Конституції).

Концепція дихотомії свободи, заснована на ідеології соціального натуралізму може бути застосована 
для розв’язання різноманітних проблем, що виникають у соціальній практиці. Зокрема, це стосується 
проблеми збалансованості прав і обов’язків людини у сфері обігу інформації і дихотомічності свободи 
слова, а також сучасного розвитку концепцій лібералізму і демократії.

Аналіз спектру засобів масової інформації ілюструє наступну істину: свобода слова — це інструмент 
у руках людей, який може використовуватися двоїсто: як для творення добра, так і для творення зла.

На жаль, сьогодні в Україні досить поширеною є ілюзія щодо свободи слова, відповідно до якої цей 
інструмент розглядається однобічно — виключно як носій добра, не помічаючи того, що свобода слова 
може використовуватися так само і для зловживань, зокрема для зловживань правом на інформацію.

Костенко О. М., Костенко О. О. Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою
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Зазначена ілюзія є проявом недостатнього розвитку соціальної культури громадян України. Завдяки 
цьому недоліку громадяни не завжди можуть відрізнити справжню свободу від псевдосвободи. Це по-
роджує драматичні помилки в громадянській свідомості, з яких користаються не лише деякі ЗМІ, а й, 
зокрема, політичні і економічні маргінали різних мастей, які обертають будь-яку свободу (у тому числі 
— свободу слова!) у своїх корисливих інтересах, борючись за владу чи за прибуток. 

Сьогодні в Україні зловживання свободою слова розквітло буйним цвітом. З’явилися «прогресивні 
ідеологи», що пропагують у масах ідеологію, яка зводить свободу слова до свободи «порухи» і «чорну-
хи». Дехто реалізує свій «талант», використовуючи свободу слова як можливість живописати усе, що 
відбувається у чоловіків і жінок так би мовити «нижче пояса». Під гаслом свободи слова, «художні 
образи», які колись обмежувалися стінами громадських туалетів, виносяться «прогресивними письмен-
никами», на очі широкої читацької громади (жанр «туалетної» літератури). Так вже склалося сьогодні 
у нашому суспільстві, що зловживання свободою слова стало дуже вигідною справою — воно є ефек-
тивним способом особистого збагачення і боротьби за владу.

Однією з причин цього є те, що в Україні набуло поширення засноване на ідеології соціального пози-
тивізму однобічне уявлення про свободу, яке породжує ілюзію, начебто будь-яка свобода завжди є абсо-
лютним благом. Таке спотворене уявлення про свободу приводить до того, що у суспільстві не усвідом-
люється проблема зловживань свободою взагалі і свободою слова зокрема. А тим часом ці зловживання 
набувають в Україні загрозливих масштабів.

Тому актуальною для нашої країни є проблема формування у громадян нових уявлень про свободу, 
заснованих на концепції дихотомічності свободи, що випливає з ідеології соціального натуралізму, 
згідно з якою свобода може проявлятися у двох іпостасях: свобода, поєднана з соціальною куль-
турою (іншими словами «доброякісна» свобода) — це добро, а свобода, не поєднана з соціальною 
культурою людей (іншими словами «злоякісна» свобода) — це зло. Той, хто не розрізняє ці дві свобо-
ди, приречений на ураження різноманітними політичними, економічними, правовими, моральними 
та іншими соціальними ілюзіями. 

Зокрема, йдеться про ілюзію демократії в Україні. Насправді ж, оскільки соціальна культура на-
ших співгромадян поки що є недостатньо розвиненою, то їхня свобода є псевдосвободою, а значить 
їхнє начебто «вільне (свободне)» волевиявлення є насправді проявом соціальних ілюзій і здатне по-
роджувати лише псевдодемократію. Із цієї біди, що уразила наше суспільство успішно користаються 
політичні маргінали для проникнення до влади начебто «демократичним» шляхом: така псевдодемо-
кратія — це «рай» для різного роду зловмисників, які легко обдурюють виборців з допомогою різно-
манітних політтехнологій. Політична свобода громадян без політичної культури — це те саме, що 
має «вершник без голови».

Зазначене стосується не лише політичних свобод громадян, а й свободи слова.
За умов поширеності зловживань свободою слова, а також комерціалізації цієї свободи, особливо 

гостро постає потреба в тому, щоб використати свободу слова як інструмент для суспільного прогресу 
в Україні в інтересах усіх громадян.

Чи можливо це за тих умов, що склалися в країні? Цілком можливо! І доказом цього є просвітницька 
діяльність ряду українських ЗМІ. Ці засоби масової інформації свободу слова використовують саме для 
культивування в Україні соціальних цінностей, а не для спекуляції на комплексах типу «піплсхаває». Та-
ким чином, реалізується надзвичайно важливий для сучасної України інформаційний принцип: «слово 
має бути не лише вільним, а й розумним».

На нашу думку, найбільше що можуть зробити ЗМІ для розбудови нової України — це стати трибу-
ною для просвітницького руху, спрямованого на формування соціальної культури громадян, яка вклю-
чає зокрема політичну, економічну, правову, моральну культуру. Соціальна культура громадян — основа 
нової України. Це випливає із закономірності, що формулюється наступним чином: «яка культура лю-
дей — таке й їхнє життя». Ті проблеми, що ми сьогодні маємо в українському суспільстві — це віддзер-
калення низького рівня соціальної культури громадян. 

Отже, вирішальним чинником покращення життя в Україні є розвиток у громадян політичної, еконо-
мічної, правової, моральної культури, зокрема з допомогою соціального просвітництва, одним з каналів 
для якого є ЗМІ. Як показує світовий досвід, жодним іншим чином — без розвитку соціальної культури 
громадян — суспільне життя змінити на краще не можливо: будь-які реформи, обіцяні будь-якими ре-
форматорами, без розвитку соціальної культури громадян приречені на провал. 

Доктринальні підходи та виміри
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Сьогодні в Україні існує нагальна потреба у всеукраїнській трибуні для соціального просвітництва, 
яке б розвінчувало різноманітні соціальні (тобто політичні, економічні, правові, моральні та інші) ілюзії, 
що уразили маси. Особливо небезпечними є так звані «виборчі» ілюзії наших громадян, які не озброєні 
належними критеріями вибору з поміж претендентів на владу під час різноманітних виборчих процесів. 
Ці ілюзії спотворюють усі політичні (і не лише політичні) свободи громадян. Саме через відсутність 
розвиненої «культури вибору» у громадян їхні політичні свободи спотворюються таким чином, що де-
мократія, як прояв політичних свобод громадян перетворюється на псевдодемократію.

Соціальні ілюзії громадян використовуються політичними та економічними маргіналами різних 
мастей для політичної і економічної експлуатації своїх співгромадян. Ось у чому корінь Великої Со-
ціальної Драми, що розігрується сьогодні на теренах України. І вийти з цього стану можна єдиним 
способом — культивуючи у громадян «доброякісну» свободу засобами соціального просвітництва, 
зокрема з допомогою ЗМІ.

Саме ЗМІ, реалізуючи принцип «слово має бути не лише вільним (свободним), а й розумним», ма-
ють допомогти українським громадянам розвинути у собі «розумну» (тобто «доброякісну») свободу 
для того, щоб позбавитися політичних, економічних, правових, моральних та інших соціальних ілюзій, 
що спотворюють їхню свободу і з яких користаються політичні і економічні зловмисники. Тоді грома-
дяни, маючи «розумну» свободу, зможуть навести лад у своїй країні, наділяючи владою не маргіналів, 
а «вашингтонів» з «новим і праведним законом», про що мріяв великий український просвітитель 
Тарас Шевченко.

Це лише деякі аспекти застосування для розв’язання проблем сучасної соціальної практики концеп-
ції дихотомічності свободи, заснованої на ідеології соціального натуралізму. 
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ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТІВ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Права і свободи громадян, закріплені Конституцією України, не є вичерпними, вони не можуть бути 
скасовані, а при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян. Ці конституційні положення є визначальними і для 
прав і свобод громадян у відносинах, що регулюються нормами адміністративного права.

Посилення регулятивної функції адміністративного права сьогодні спостерігається не лише у відно-
синах між органами публічної адміністрації, а й між органами публічної адміністрації та громадянами. 
Адміністративне право, унормовуючи організацію та діяльність публічної адміністрації, спрямованих 
на ефективне виконання поставлених завдань, має захищати законні інтереси і права громадян. Відно-
сини, що виникають між органами публічної адміністрації і громадянами, регулюються нормами адмі-
ністративного права і є адміністративно-правовими відносинами. За структурним складом адміністра-
тивні правовідносини за участю громадян є такими ж, як і правовідносини за участю інших суб’єктів. 
Разом з тим, вони мають певні особливості. Одним із учасників таких відносин є громадянин, який ви-
ступає не як суб’єкт, що представляє публічні інтереси, а такий, що реалізує свої власні права і свободи, 
відстоюючи свої інтереси у сфері діяльності публічної адміністрації.

Залежно від суб’єкта, що ініціює виникнення таких відносин, (органи публічної адміністрації чи гро-
мадяни), вони можуть визначатися як адміністративно-правові відносини за ініціативою органа публіч-
ної адміністрації та адміністративно-правові відносини за ініціативою громадянина.

Відносини між громадянами та органами публічної адміністрації за ініціативи громадян виникають 
за таких підстав:

• реалізація громадянами своїх прав у сфері функціонування органів публічної адміністрації;
• виконання громадянами передбачених законодавством обов’язків у сфері функціонування публіч-

ної адміністрації;
• порушення органами публічної адміністрації, їх посадовими особами інтересів громадян, що охо-

роняються законом.
Підставами виникнення відносин між органами публічної адміністрації за їх ініціативою і громадя-

нами можуть бути:
• порушення громадянами своїх обов’язків, передбачених адміністративно-правовими нормами;
• невиконання загальнообов’язкових приписів, передбачених законодавством.
Слід зауважити, що в літературі спостерігаються підходи, за яких відносини між громадянами і ор-

ганами публічної адміністрації розглядаються як відносини рівнопорядковості, на відміну від відносин 
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підпорядкованості між органами публічної адміністрації. Однак, такі відносини, вважаємо, не відно-
сяться ні до відносин рівнопорядкованості, ні підпорядкованості. Громадяни не є суб’єктами, підпоряд-
кованими органам публічної адміністрації. Органи публічної адміністрації діють у межах компетенції, 
визначеної і закріпленої нормами адміністративного права, тоді як громадянин діє в межах встановле-
них нормами права свобод. Дії органу публічної адміністрації чітко визначені: він має зобов’язання та 
несе відповідальність за їх належне виконання. Права і свободи громадянина, закріплені Конституцією 
України, не є вичерпними. Вони гарантуються і не можуть бути скасованими.

У ст. 3 Конституції України зазначається, що утвердження прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Завданням адміністративно-правового регулювання, насамперед, є забезпечення таких прав 
і свобод. Одним із інструментів такого забезпечення є інститут адміністративного оскарження.

Загальні засади інституту адміністративного оскарження визначено Законом України «Про звернен-
ня громадян» (далі — Закон) від 2 жовтня 1996 р. (далі — Закон), згідно якого скарга — звернення з ви-
могою про поновлення прав і законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішення-
ми державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань 
громадян, посадових осіб (ст. 3 Закону). В даному визначенні передбачено лише процедуру захисту 
прав та законних інтересів громадянина, а не людини взагалі. 

Предметом скарги є рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян або їх посадових чи службових осіб, 
а підставою — порушення внаслідок цього прав і законних інтересів чи свобод громадян; створення 
перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; покладення на особу 
обов’язків, які не передбачені законодавством або незаконне притягнення особи до відповідальності. 

Згідно із ст. 5 Закону у скарзі має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживан-
ня громадянина, викладено суть скарги та відповідні прохання чи вимоги. Скарга може бути усною 
(викладеною громадянином і записаною посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовою 
(підписана громадянином із зазначенням дати), подаватися як окремою особою, так і групою осіб; 
надісланою поштою або переданою громадянином до відповідного органу, установи особисто чи 
через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені згідно до вимог чинного законо-
давства. Такими уповноваженими особами можуть виступати законні представники (стосовно скарг 
в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб), трудовий колектив чи громадська організація, яка 
здійснює правозахисну діяльність. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рі-
шень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду 
скарги, які після її розгляду повертаються громадянину. 

Досить важливою є положення ч. 4 ст. 7 Закону, відповідно до якого забороняється направляти 
скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дію чи бездіяльність, рішення яких 
оскаржуються, де викладені, по суті, основні вимоги принципу неупередженості. Втім, на нашу думку, 
законодавцю не вдалося забезпечити реалізацію даного принципу при розгляді скарг, оскільки вищезга-
даним Законом не передбачено ні підстав, ні процедури відводу зацікавленої посадової особи від про-
вадження за скаргою. Реальність же засвідчує, що на практиці принцип неупередженості не діє, досить 
часто скарга розглядається тією ж посадовою особою чи органом, дії яких оскаржуються.

Терміни подання скарги визначені ст. 17 Закону — а саме, рік з моменту прийняття рішення, що 
оскаржується, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. 
Однак, при наявності поважних причин, зазначені терміни можуть бути поновлені органом чи посадо-
вою особою, що розглядає скаргу. Такий підхід законодавця до питання термінів подання скарги обу-
мовлений, на нашу думку, відсутністю механізму ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням, 
і породжує проблему повернення у попередній стан у разі скасування рішення органу чи посадової 
(службової) особи, що вже виконано. 

Досить важливими є положення Закону, згідно яких скарги, оформлені належним чином і подані 
у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю і розгляду. Забороняється відмова в 
прийнятті та розгляді скарги з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, ві-
росповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Разом з тим, подання громадя-
нином скарги, яка містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, підприємств, установ і організацій різних 
форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тяг-
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не за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. При цьому витрати, зроблені орга-
ном державної влади, установою, організацією різних форм власності, об’єднанням громадян, засобами 
масової інформації у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть 
бути стягнуті з громадянина за рішенням суду. 

Суб’єктами адміністративного оскарження, відповідно до ст. 1 Закону, є громадяни України. Мож-
ливість іноземних громадян та осіб без громадянства оскаржити рішення органів виконавчої влади ста-
виться у пряму залежність від їх законного перебування на території України. 

Законодавчо не визначеним залишається реальний механізм забезпечення прав громадянина «бути 
присутнім при розгляді скарги», якщо, як правило, такий розгляд здійснюється посадовою або службовою 
особою одноособово. Для присутності на розгляді скарги потрібне прохання громадянина, що суперечить 
принципу відкритості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Не передбачено в Законі і визнаного в європейському законодавстві права громадянина бути вислу-
ханим перед прийняттям рішення, що, практично, нівелює право громадянина «особисто викласти ар-
гументи особі, що перевіряла скаргу». Замість права особи знайомитися з матеріалами справи згаданий 
закон передбачає лише право знайомитися з матеріалами перевірки.

Визначений порядок розгляду скарг встановлює безоплатність цієї процедури для скаржника. І хоча 
дана норма закону поширюється на різні види звернень громадян, однак, для більшості проваджень спе-
ціальним законодавством офіційно встановлено певну плату. Без внесення плати в багатьох випадках не 
тільки неможливо отримати рішення, а й взагалі подати звернення. Зокрема, це стосується законодав-
ства у сфері підприємництва, діяльності дозвільної системи та внутрішніх справ, РАГСу тощо.  

Терміни розгляду скарг визначені ст. 20 Закону — не більше одного місяця від дня їх надходження, 
а ті, які не потребують додаткового вивчення — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отри-
мання. Такий підхід законодавця до визначення строків розгляду скарг громадян спонукає до того, що 
на практиці майже не використовується мінімальний 15-денний строк. А конструкція «потребує додат-
кового вивчення» не дозволяє оцінити правомірність використання місячного строку щодо більшості 
скарг. З таких позицій вбачається доцільним встановити у законодавстві чіткі підстави для застосуван-
ня скорочених чи продовжених строків. 

Якщо у місячний термін вирішити зазначені у скарзі питання неможливо, керівник уповноваженого 
органу або його заступник встановлюють необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється 
особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може 
перевищувати 45 днів. В першочерговому порядку розглядаються скарги громадян, які мають встанов-
лені законодавством пільги. 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення по звер-
ненню громадянина, відшкодовують завдані йому такі матеріальні збитки: 1) пов’язані з поданням і 
розглядом скарги; 2) обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на ви-
могу відповідного органу; 3) втрачений за цей час заробіток. У свою чергу, спори про стягнення за-
значених витрат розглядаються у судовому порядку. 

Моральні збитки, завдані громадянину неправомірними діями або рішеннями органу чи посадо-
вої особи при розгляді скарги, відшкодовуються в порядку, встановленому чинним законодавством 
при наявності вимоги громадянина про таке відшкодування, у грошовому вираженні, визначеному 
судом. Особливості відшкодування громадянинові моральних збитків визначено Постановою Пле-
нуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди» від 31 березня 1995р № 4. Зокрема, у п. 10-1 зазначається, що при розгляді справ 
за позовами про відшкодування моральної шкоди на підставі ст. 56 Конституції України судам слід 
мати на увазі, що при встановленні факту заподіяння такої шкоди незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органу державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадових чи 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, вона підлягає відшкодуванню за рахунок 
держави чи органів місцевого самоврядування. Дія цієї норми не поширюється на випадки запо-
діяння моральної шкоди рішеннями, діями чи бездіяльністю недержавних органів, їх посадових чи 
службових осіб. Така шкода, за наявності відповідних підстав, може бути відшкодована на підставі 
Цивільного кодексу України чи іншого законодавства. 

При вирішенні спору у суді про відшкодування моральної шкоди, заподіяної громадянину незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, його посадовими чи службовими 

Доктринальні підходи та виміри



43• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

особами, відповідачем у такій справі є відповідні державні органи, якщо це передбачено законом. Якщо 
ж законом чи іншим нормативним актом це не передбачено або в ньому зазначено, що шкода відшко-
довується державою (за рахунок держави), то поряд з державним органом суд притягує як відповідача 
відповідний орган Державної казначейської служби України. 

Контроль за дотриманням законодавства про адміністративне оскарження здійснюють відповідно до 
своїх повноважень Верховна Рада України, народні депутати України та депутати місцевих рад, Прези-
дент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Вер-
ховна Ради Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та ради і їх виконавчі комітети, 
а також міністерства та інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, 
установ та організацій. 

Окрім Закону України «Про звернення громадян», процедура подачі і розгляду скарг громадян та їх 
особистого прийому органами публічного управління регламентується також чисельними підзаконними 
нормативними актами, обумовленими відомчою специфікою органів.

Процедурні особливості розгляду скарг посадовими особами відповідних органів часто стають сут-
тєвими перепонами на шляху реалізації законних прав громадян, оскільки, по-перше, деякі з таких нор-
мативних актів навіть не були опубліковані у провідних юридичних виданнях. По-друге, відомчі норма-
тивні акти містять певні особливості щодо розгляду, реєстрації, зберігання та інших процедур стосовно 
звернень громадян, які не завжди можна вважати доцільними та обґрунтованими. 

Вирішення проблеми захисту прав і свобод громадян знайшло своє відображення у проекті Адмі-
ністративно-процедурного кодексу [1], передбаченого в Концепції адміністративної реформи. В про-
екті Кодексу, на відміну від згаданого Закону, право на адміністративне оскарження виділено в окремий 
V розділ, де, зокрема, пропонується: 

• розглядати право на адміністративне оскарження як звернення з вимогою про захист в позасу-
довому порядку відповідно до цього Кодексу, якщо адміністративним актом чи його виконанням по-
рушені чи можуть бути порушені права, свободи чи законні інтереси фізичної чи юридичної особи. 
При цьому оскаржуватися можуть законність та/або доцільність адміністративного акту;

• оскарження процедурного рішення, дії адміністративного органу здійснювати після прийнят-
тя адміністративного акту, за винятком таких оскаржень: 1) відмови в порушенні адміністративно-
го провадження; 2) відмови у наданні статусу заінтересованої особи; 3) відмови щодо відводу по-
садової або службової особи адміністративного органу; 4) рішення про тимчасове зупинення або 
закриття адміністративного провадження; 5) відмови у наданні доступу до матеріалів справи або 
обмеженні права особи на ознайомлення з ними; 6) інших процедурних дій і рішень, якщо це прямо 
передбачено законодавством;

• оскаржувати бездіяльність адміністративного органу у випадку неприйняття адміністративного 
акту у встановлений законом строк або очевидного зволікання з розглядом адміністративної справи;

• створити комісію при адміністративному органі (ст. 101 Проекту), яка б діяла на громадських за-
садах як суб’єкт розгляду скарг. У випадку, якщо адміністративним органом комісія з розгляду скарг не 
утворена, суб’єктом розгляду скарги є вищий відносно адміністративного органу, що розглядав адміні-
стративну справу, орган виконавчої влади, орган чи посадова особа місцевого самоврядування;

• обмежити строки на подання скарг (ст. 102 проекту Кодексу) до 30 днів після набрання чинності 
адміністративним актом або 30 днів з моменту, коли особа, права і законні інтереси якої зачіпає адмі-
ністративний акт, але яка не була залучена до адміністративного провадження, дізналася або повинна 
була дізнатися про адміністративний акт. При цьому, поважними причинами, які дають право на продо-
вження строку на подання скарги, визнаються хвороба, відрядження тощо; 

• чітко врегулювати порядок подання скарги в адміністративному порядку — до органу, який при-
йняв адміністративний акт. Цей орган не пізніше наступного після отримання скарги дня разом з мате-
ріалами справи передає скаргу суб’єкту розгляду;

• передбачити таку нову форму скарги як електронний документ, який повинен відповідати вимогам 
законодавства про електронні документи та електронний документообіг;

• у разі відсутності вищого органу, передбачити право особи звернутися до адміністративного органу, 
який прийняв адміністративний акт, з проханням про його перегляд (ст. 104 проекту Кодексу). Такий 
перегляд здійснюється за правилами, встановленими розділом V проекту Кодексу;

• закріпити наслідки подання скарги — тимчасове зупинення дії адміністративного акту, який оскар-
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жується, крім випадків, передбачених законом. При цьому, відкладальна дія скарги триває до вирішення 
адміністративної справи за скаргою. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що прийняття Адміністративно-процедурного кодексу надасть 
додаткових гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів не лише громадян України, а й юридич-
них осіб у процесі адміністративного оскарження. 
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РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
У АКТАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Проблема визначення сутності і змісту таких категорій юридичної науки як принципи права, 
принципи конституції в контексті розвитку державного та конституційного ладу України завжди були 
в полі зору провідних вчених в галузі теорії права та конституційного права. Діяльність організова-
ної згідно Указу Президента України від 17 травня 2012 року № 328/2012 Конституційної Асамблеї 
активізувала наукові дослідження в галузі оновлення Конституції України загалом та конституціона-
лізації законодавства України зокрема. Йдеться, насамперед, про те, що сутність та зміст конституції 
визначає сутність і зміст національного законодавства. Від того, на скільки основні конституційні 
принципи і положення знайшли відображення у законодавстві залежить ступінь ефективності право-
вого регулювання суспільних відносин. Таким чином, проблема конституціоналізації національного 
законодавства лежить в площині визначення основних засад державного ладу та забезпечення розви-
тку національного правопорядку. 

Сутність конституціоналізації проявляється в тому, що конституція, насамперед, закріплює нор-
мативну модель та юридичну конструкцію найважливіших суспільних відносин, тим самим визначає 
системні, структурні, функціональні та інші зв’язки між різними суспільними інститутами, завдя-
ки яким забезпечується правопорядок. З іншого боку, завдяки втіленню змісту конституційних норм 
і принципів у законодавство відбувається його гармонізація, забезпечується стабільність та ефектив-
ність їх розвитку [7, с. 152-161].

При цьому конституціоналізація законодавства безпосередньо залежить від змісту тих цінностей та 
принципів, що закладені у конституції та обумовлені особливостями національної правової системи. 
Конституційні принципи володіють найвищим ступенем нормативної узагальненості, визначають зміст 
конституційних прав громадян, мають універсальний характер і тому здійснюють регулюючий вплив на 
всі сфери суспільних відносин [1, с. 400].

Завдяки існуванню у тексті конституції принципів і цінностей забезпечується процес універсаліза-
ції юридичних норм, гармонізуються зв’язки між нормами різних галузей права в процесі взаємодії 
з галузевими принципами права, правовими процедурами або традиціями. Універсальність конститу-
ційних норм виявляється завдяки закріпленню в конституції великої кількості норм-принципів, норм-
завдань, норм-цілей, які в цілому можуть бути віднесені до категорії конституційних декларацій, що 
виконують одночасно телеологічну та експресивну функції. Конституційні декларації мають загаль-
ний характер, а тому потрібне їх тлумачення, що конкретизуватиме їх щодо окремих правовідносин. 
Механізмами ж якості універсальності завжди виступають конституційне тлумачення і конституцій-
ний контроль — гаранти конституційності різних нормативних правових актів [2, с. 293-294]. 

Відповідно, одним із шляхів конституціоналізації національного законодавства в Україні є діяльність 
Конституційного Суду України, уповноваженого приймати рішення по справам щодо конституційності 
законів та інших актів Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, правових актів Автономної Республіки Крим; відповідності Конституції України чинних міжна-
родних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 
111 та 151 Конституції України; офіційного тлумачення Конституції та законів України [4]. 

За роки свого існування Конституційний Суд України розглянув питання щодо конституційності 
більше ніж ста законів та інших правових актів, з яких майже 90 було визнано такими, що не відпо-
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відають Конституції України. Загалом за цей же період Конституційний Суд України надав тлумачення 
більш ніж 200 положень та норм Конституції та законів України [9]. 

Рішення та висновки Конституційного Суду України, прийняті в межах і у спосіб визначених Кон-
ституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», мають відповідати Консти-
туції України; забезпечувати основи конституційного ладу держави; не повинні містити положень, які 
б обмежували гарантовані Конституцією України права, свободи, законні інтереси суб’єктів суспільних 
відносин, обов’язкові до офіційного оприлюднення.

Таким чином, в ході своєї діяльності Конституційний Суд України формулює відповідні положення, 
які сприяють приведенню національного законодавства у відповідність із сутністю і змістом положень 
Конституції України, її основним принципам.

Принципи — один із найважливіших елементів правового змісту конституції, що має самостійне 
значення. Це стверджується з огляду на те, що принципи конституції: сутнісно визначають засади кон-
ституційного ладу в державі, згідно з якими здійснюється регулювання суспільних відносин; є дже-
релом права при здійсненні конституційного контролю органами конституційної юрисдикції — кон-
ституційними судами. В Україні, як зазначалося, зазначений контроль здійснюється в ході системного 
тлумачення положень Конституції. Таким чином, рішення Конституційного Суду України, з одного 
боку, є джерелом конституційного права, з іншого — джерелом окремих галузей права і законодавства 
України. Зазначене свідчить про існування нормативної єдності у регулюванні суспільних відносин, 
основу якої складають виявлені Судом конституційні цінності, які сприяють конституціоналізації га-
лузевого законодавства. Підставою конституціоналізації галузевого законодавства в такому випадку є 
правовий акт Конституційного Суду України щодо неконституційності законів України або їх окремих 
частин. Зазначений процес може відбуватися різними шляхами: з’ясування сутності і змісту галузе-
вих категорій права в контексті основних положень Конституції України; виявлення конституційного 
змісту у галузевому законодавстві та його розвиток через трансформацію конституційних положень, 
які безпосередньо не регулюють відносини в тій чи іншій галузі, але можуть бути застосовані у їх ре-
гулюванні; визначення конституційного статусу суб’єктів конституційних правовідносин; уточнення 
змісту повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування. Наслідком інтерпретацій-
ної діяльності Конституційного Суду України, є не лише прийняття відповідного акту. Зазначене є 
підставою для правотворчої діяльності Верховної Ради України та інших уповноважених суб’єктів 
правотворчості, по прийняттю нового нормативно-правового акту, внесенню відповідних змін і допо-
внень у нормативно-правові акти, які комплексно регулюють відносини, з приводу яких Конституцій-
ний Суд сформулював правову позицію і прийняв рішення або висновок.

Загалом правові позиції Конституційного Суду України мають ряд характерних рис, сере яких: 
об’єктом є конституційне право у взаємозв’язку із конституційними процесами та відносинами; метою є 
переконання учасників судового конституційного процесу у вірності рішень чи висновків Конституцій-
ного Суду; виступає вагомим чинником розвитку, насамперед, конституційного права, та інших галузей 
права; є одним із джерел розвитку законодавства; є принципом вирішення однорідних справ [8, с. 2-4].

Для нормативно-інтерпретаційної конституціоналізації характерні певні риси, що зумовлені при-
родою інтерпретаційної діяльності. По-перше, джерелом її застосування є конституційний конфлікт 
або колізія, проблеми застосування положень Конституції різними суб’єктами права. Тому за допо-
могою інтерпретації розв’язання суперечок Конституційний Суд створює сприятливі умови для на-
лежного застосування норм Конституції різними державними органами, особливо судами. По-друге, 
це найбільш гнучкий спосіб гармонізації національного законодавства і правової системи відповідно 
до духу і принципів Конституції, який, проте вимагає тривалішого часу, оскільки розрахований на 
перспективу, а ініціатива його застосування не належить Конституційному Суду. По-третє, в процесі 
нормативно-інтерпретаційної конституціоналізації існує небезпека зміни сутності та змісту консти-
туційних норм без зміни тексту Конституції. Результатом такого процесу може стати розширення або 
видозміна первинного змісту конституційних положень [3, с. 25]. Крім того, одним із чинників, що 
негативно впливає на тлумачну діяльність Конституційного Суду України є постійна зміна політич-
них еліт, можливість тиску з боку посадових осіб та органів державної влади на діяльність Суду, іс-
нуючий порядок формування суддівського корпусу. 

При цьому, слід погодитися із А. Портновим, що стабілізуючим фактором в такій ситуації стає кон-
ституційна доктрина як загальна ідея формування і реалізації конституційного ладу в державі та доктри-

Доктринальні підходи та виміри
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на конституційного судочинства, яка на сьогодні перебуває на стадії формування. Процесуальні форми 
реалізації доктрини конституційного судочинства проявляються у правових позиціях органів конститу-
ційної юрисдикції, які відображені у мотивувальній та резолютивній частинах відповідних рішень, ви-
сновків і впливають на розвиток системи законодавства [8, с. 2-4].

Закон України «Про Конституційний Суд України» інтерпретаційну діяльність Конституційного 
Суду пов’язує саме з правозастосуванням, про що свідчить стаття 93 Закону: «підставою для консти-
туційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична 
необхідність…» та стаття 94 Закону: «підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлу-
мачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування…». Саме ж 
тлумачення правових норм, з’ясування їх змісту залежить від багатьох причин: нечітко сформульовані у 
тексті норми, їх функції та цілі. На перший погляд Конституція України містить в собі певні норми, які 
мають певні цілі. Дійсність призводить до появи нових правових актів, які, як правило мають на меті 
конкретизувати конституційні норми, проте можуть мати й інші цілі, змінюючи закладену в них суть. 
Тому, коли виникає питання про встановлення змісту закону або окремої правової норми, це означає 
розкриття внутрішнього вольового змісту правового припису. Тобто завдання тлумачення полягає не у 
визначенні змісту правового припису, а в розкритті його змісту і його роз’ясненні [10, с. 148]. 

За загальним правилом можлива конституціоналізація системи права є позитивною, а необхідна — 
негативною. Відмовні висновки Конституційного Суду з позитивним змістом, а також постанови, які 
визнають конституційність положень законодавства посередництвом інтерпретації їх сенсу і змісту, час-
то містять нові сформульовані правові позиції Конституційного Суду, які збагачують конституційний 
зміст системи права. Приймаючи ж рішення про неконституційність норм (положень) законодавства, 
Конституційний Суд здійснює негативну правотворчість: система права позбавляється від презумптив-
но-конституційних елементів, які не пройшли конституційний нормо контроль [5, с. 117].

В сучасній західній конституційній доктрині визнається, що конституційними вважаються не лише 
принципи, безпосередньо закріплені в тексті конституції, але й ті, що витікають із загального сенсу та 
значення конституційних положень. В даному аспекті важливим є з’ясування меж інтерпретаційної ді-
яльності Конституційного Суду. Як зазначалось, необхідно враховувати природу і зміст конституції як 
політико-правового документу, який містить норми-принципи, загальні положення і засадничі ідеї щодо 
розвитку правової системи України. Це обумовлює використання відповідних способів і методів тлума-
чення. На думку Ю. Лепіхової, абстрактні норми необхідно тлумачити динамічно та обмежувально або 
буквально, конкретні — статично та буквально або розширювально. При цьому особливу увагу необхід-
но приділяти публічно-правовому елементу змісту правовідношення, при інтерпретації процесуальних 
документів — задум їх автора. Саме ці аспекти слугують обмежувачами діяльності Суду. Обмежувачі 
являють собою межі, за які інтерпретатор не може виходити, характеризуючи при цьому не лише ін-
струментарій інтерпретатора. При цьому обсяг тлумачення також є одним з обмежувачів, зобов’язує 
інтерпретатора давати таке судження, яке найефективніше дозволить вирішити справу [6, с. 123-125].

 Не дивлячись на відносно невелику кількість рішень і висновків Конституційного Суду України, по-
рівняно із існуючим нормативно-правовим масивом, вони все ж мають вагомий вплив на регулювання 
суспільних відносин та практику правотворчості і правореалізації.

Отже, конституціоналізація галузевого законодавства шляхом інтерпретаційної діяльності Консти-
туційного Суду України, в ході якої формулюються відповідні положення, щодо приведення національ-
ного законодавства у відповідність із сутністю і змістом положень Конституції України, її основними 
принципами, які володіють найвищим ступенем узагальненості, мають універсальний характер, закрі-
плюють зміст прав і свобод громадян, їх законних інтересів. Результатом такої діяльності має бути нор-
мативна єдність та системність у регулюванні суспільних відносин, що, в свою чергу, забезпечить ціліс-
ність сприйняття систем права та законодавства, та правової системи України.
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СУЧАСНИЙ МУНІЦИПАЛІЗМ 
ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ 

МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ОСОБИ В УКРАЇНІ
Еволюція демократичної державності в сучасному світі переконливо підтверджує, що до числа абсо-

лютних цінностей конституційного рівня відноситься муніципалізм — система муніципальних ідей та 
фундаментальних принципів місцевого самоврядування, порядок його організації та функціонування, 
сукупність інститутів, що забезпечують реалізацію і захист прав і свобод особи на локальному рівні, 
а також механізми, які традиційно використовуються з метою обмеження державної влади.

Муніципалізм оцінюється як історично еволюційний і закономірний етап лібералізації та демократи-
зації суспільно-політичного життя цивілізованих держав, що детермінується об’єктивними потребами 
розвитку соціуму і необхідністю вироблення гарантів соціального функціонування. Це об’єктивно не-
обхідний процес функціонування цивілізованих демократичних держав на основі принципів верховен-
ства права і визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю. У цьому аспекті і варто 
розуміти зафіксований у Європейській Хартії про місцеве самоврядування мотив її прийняття: «охорона 
і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Євро-
пи на принципах демократії і децентралізації влади».

Муніципалізм як теорія і практика становлення та розвитку місцевого самоврядування — іманентно-
го атрибуту конституційної демократичної держави і громадянського суспільства, належить до тих фун-
даментальних цінностей світової цивілізації, які вироблялися людством протягом усього його розвитку.

Для сучасної України, яка перебуває на перехідній стадії свого суспільно-політичного розвитку, 
з характерною для неї зміною базових ціннісно-нормативних орієнтацій, вивчення взаємодії правових 
установок та правових принципів громадянського суспільства має особливе значення. Успіхи модер-
нізації, спрямованої, в тому числі, на утвердження цінностей права у всіх сферах суспільного життя, 
безпосередньо залежать від того, наскільки реформування відповідає основоположним ціннісно-норма-
тивним орієнтаціям. Тому основні цінності муніципальної демократії мають інтегруватися до структу-
ри громадянського суспільства, правової свідомості та правового менталітету громадян України. Однак 
у сучасних умовах наявна стійкість системи цінностей і стереотипів менталітету та поведінки, які сфор-
мувалися в ході попереднього розвитку, насамперед, державно-патерналістський комплекс уявлень, ви-
роблений звичкою жити та діяти в умовах розподільчої системи, нормативізм у процесі правотворення 
та законотворення, традиціоналізм у державотворенні тощо.

Ціннісні характеристики муніципального права змушують звернути увагу і на цивілізаційно-істо-
ричний контекст розвитку місцевого самоврядування. Без цього важко зрозуміти сучасну модель орга-
нізації місцевого самоврядування, відповісти на питання про причини уособлення у суспільстві місце-
вого самоврядування як виду публічної влади, розглянути еволюцію тих чи інших форм залежності між 
політико-правовою моделлю місцевого самоврядування та детермінуючими її соціально-економічними, 
духовно-культурними, цивілізаційними чинниками.

Розкриття сутності та характерних рис місцевого самоврядування в сучасних умовах повинно, пе-
редусім, мати в основі дослідження демократичних засад та принципів організації та здійснення міс-
цевого самоврядування в цілому, які, водночас, відбивають іманентні якості цього феномену з методо-
логічних позицій його змісту, політико-правової та соціально-управлінської природи та обумовлюють 
становлення муніципального права як самостійної галузі права та формування муніципалізму в Україні.
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У силу вказаного актуалізується проблематика прав та свобод людини і громадянина у місцевому 
самоврядуванні та процесів становлення, розвитку, нормативного закріплення муніципально-правового 
статусу особи з позиції фундаментальних засад сучасного муніципалізму.

Теоретичні та прикладні проблеми реалізації прав людини в місцевому самоврядуванні в Україні зна-
йшли своє висвітлення у працях таких вітчизняних науковців як М. Баймуратов, В. Борденюк, І. Бутко, 
В. Кампо, М. Корнієнко, В. Кравченко, А. Крусян, П. Любченко, Н. Мішина, М. Орзіх, В. Погорілко, 
О. Прієшкіна, М. Пухтинський та ін.

Метою даної статті є дослідження концептуальних проблем становлення муніципальних прав особи 
в Україні у контексті сучасного муніципалізму.

Місцеве самоврядування, як принципово нова система організації публічної влади на місцях, є одним 
з тих атрибутів сучасного конституціоналізму та соціально-правової демократичної державності, що, 
у контексті європейського вектору розвитку української держави, вимагає свого усебічного конститую-
вання та інституціоналізації на принципах гуманізму, людського виміру влади та верховенства права. 

Саме тому, на наш погляд, визнання на конституційному рівні як одного з ключових принципів 
конституційного ладу та сучасного конституціоналізму інституту місцевого самоврядування, стало 
як конституційно-легальним підтвердженням того, що одним з концептуальних орієнтирів на шляху 
до формування в Україні соціально-правової та демократичної державності мають стати ідейні засади 
класичного муніципалізму, так і конституційним обов’язком держави усебічно гарантувати місцеве са-
моврядування та муніципальні права особи.

Незважаючи на колосальний науковий інтерес до питань місцевого самоврядування в сучасній 
Україні, проблематика становлення та реалізації муніципальних прав особи з позиції принципів 
класичного муніципалізму, його сутності, змісту та системи залишається майже не дослідженою у 
вітчизняній юридичній науці.

Сучасний етап розвитку інститутів муніципалізму в Україні обумовлений істотними змінами у ме-
ханізмі конституційно-правового регулювання суспільних відносин та якісним оновленням системи, 
структури та змісту конституційного та муніципального права. На наш погляд, сутність та зміст класич-
ного муніципалізму необхідно розглядати та розуміти з різних позицій, зокрема, аксіологічної, гносе-
ологічної (епістемологічної), онтологічної, вітальної, цивілізаційної, праксеологічної, функціональної, 
організаційної, кратологічної, комунікативної, конститутивної, дефінітивної тощо.

Втім, колосальне значення у процесах становлення класичного муніципалізму у будь-якій державі 
відіграє дієва система локального захисту прав людини — члена територіальної громади. Адже саме на 
муніципальному рівні не лише «локалізується» влада народу та відбувається децентралізація публіч-
ної влади, результатом чого і є формування муніципальної влади — публічної влади територіальної 
громади. На муніципальному рівні реалізується ідея індивідуалізації владовідносин, коли останні 
виступають своєрідним сумарним вираженням політичної та економічної влади населення, здійснен-
ня індивідуальних та колективних прав та свобод особи за місцем проживання, що є своєрідним 
«детектором» демократичності держави та суспільства.

Муніципально-правові відносини, які виникають за участю суб’єктів місцевого самоврядування, на-
самперед, територіальних громад та їх членів — жителів сіл, селищ, міст, являють собою свого роду 
інтегральне поле, яке забезпечує єдність публічних та приватних інтересів на правовому рівні. Адже 
для процесів становлення та реального здійснення місцевого самоврядування однаково важливе зна-
чення має і реалізація інтересів муніципальної влади як публічної влади територіальної громади, так 
і захист кожної окремої особи, забезпечення її автономії та недоторканності, честі і гідності тощо саме 
як члена місцевої співдружності, як своєрідного асоційованого учасника місцевої самоврядної влади. 
Тим саме на даному рівні якраз і отримують індивідуалізацію публічні за своєю природою владовід-
носини, що передбачає їх трансформацію у муніципально-правові відносини, тоді як останні якраз і 
виступають своєрідним правовим інтегралом свободи особи, прав людини, економічної та політичної 
влади населення [1, с. 111].

Виходячи з цього, говорячи про особливості становлення та реалізації муніципально-правового ста-
тусу особи у контексті становлення сучасного муніципалізму, слід розуміти, що права та свободи люди-
ни як найвищий критерій рівня та розвиненості сучасної людської цивілізації виражають найбільш сут-
нісне у взаємовідносинах як людини з людиною, так і людини зі всіма соціальними спільнотами, в яких 
вона природним чином перебуває — від сім’ї, нації і народності, соціально-класової належності, про-
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фесійно-трудової групи, політико-державного об’єднання до людства. У цих правах та свободах втілені 
політичні, економічні, соціальні, духовно-ідеологічні, культурні та екологічні основи життєдіяльності 
людей не тільки в окремих суспільствах та державах, а і в масштабах загальнолюдських.

Важливість та актуальність даної теми не треба доводити, оскільки права людини є органічним ком-
понентом демократичного політичного простору, інструментом гуманізації суспільних відносин, фор-
мування творчої особистості та становлення постіндустріального людства. На права людини поклада-
ють вирішення ряду внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань. Права знаходять свою присутність 
практично в кожній сфері життєдіяльності людини, відображаючи її життя в особливому якісному стані, 
пов’язаному із затвердженням у громадській свідомості та практиці ідеї свободи особистості.

Найбільш рельєфно проявляється та знаходить свою апробацію ідея цінності людської особи, 
її прав та свобод на локальному рівні — у межах місцевого самоврядування та процесах станов-
лення муніципалізму. Адже визнання та становлення в Україні місцевого самоврядування, глибокі 
економічні і політичні перетворення у суспільстві і формування на цій основі нової демократичної 
державності безпосередньо пов’язані з виробленням і практичною реалізацією принципово нових 
для нас підходів до прав та свобод людини, до вирішення як загальнодержавних, так і регіональних, 
а також місцевих проблем у даній сфері.

Саме місцеве самоврядування має створити умови для формування у людському співтоваристві від-
чуття громадянськості — однієї з тих базових, наріжних рис суспільства, які знаходяться у фундаменті 
соціуму. Громадянськість — це готовність і здатність людини до активної участі у справах суспільства 
і держави на основі глибоко усвідомлення своїх прав та обов’язків. Вона є антитезою таким поняттям 
як аполітичність, абсентеїзм, соціально-політична індиферентність та синонімом соціально-політичної 
активності, патріотизму. Громадянськість історично пов’язана з ранніми формами демократії, зокрема з 
безпосередньою участю у справах громади і зародженням суспільних відносин полісного типу [3, c. 647]. 
За своєю суттю громадянськість означає ступінь кооперації людей в одне ціле, ступінь відходу від біо-
логічних потреб та руху до потреб соціальних, ступінь спільності, єдності людей. Громадянськість кон-
солідує суспільство, вона знаходиться в основі колективізму, детермінуючи цілісність та монолітність 
суспільних утворень. Громадянськість в її найбільш розвинутій формі передбачає розвиток таких цін-
ностей, як права та свободи, мир та справедливість, відповідальність та соціальна рівність. А це — клю-
чові цінності розвинутого демократичного та громадянського суспільства [2, с. 3].

У цьому план місцеве самоврядування, тим самим, відіграє вагому роль у процесі формування грома-
дянського суспільства, враховуючи, що усі права, свободи та масові види соціально-політичної актив-
ності, різні недержавні прояви суспільного життя людей зароджуються та у кінцевому рахунку реалізу-
ються у територіальних громадах, які утворюють соціальну базу громадянського суспільства.

На наш погляд, одним з визначальних інструментів формування та функціонування громадянськості 
є інститут повноцінного місцевого самоврядування. Саме місцеве самоврядування оптимально фіксує 
у собі як елементарні проблеми людської життєдіяльності, так і політичні, економічні, духовно-моральні 
цінності та соціальні досягнення людства у будь-якій галузі суспільного розвитку. В силу цього, віднос-
но невеликі територіальні розміри територіальних громад, локальність діяльності їх органів, здебільшо-
го безпосередній характер взаємовідносин жителів між собою та з органами місцевого самоврядування, 
природний характер проблем життєдіяльності — усе це в цілому обумовлює особливу муніципальну 
соціальність. Адже народження людини, її здоров’я, дорослішання, навчання, працевлаштування, шлюб 
та сім’я, старіння, смерть — у рамках цих життєвих циклів в основному замикається життєдіяльність 
місцевого співтовариства.

Також на цьому рівні реалізації публічної влади відбувається діалектичне поєднання волі законодав-
ця з конкретними інтересами місцевого населення, яке стає не лише первинним суб’єктом локальних 
конституційно-правових відносин, а й основним суб’єктом управлінських, адміністративно-правових 
відносин, а також приватних, цивільно-правових відносин, що є однією з характерних рис місцевого 
самоврядування. Адже єдиним шляхом здійснення людиною публічної діяльності у рамках будь-якого 
співтовариства (за обов’язковості нормативного регулювання подібної поведінки) є реалізація наявних 
у неї прав та свобод. Через сукупність суб’єктивних прав можна розглянути весь спектр відносин, що 
виникають у процесі спільної діяльності людей, у тому числі й за місцем проживання.

У зв’язку з цим, місцевому самоврядуванню належить важлива роль у реалізації одного з головних за-
вдань сучасності — поєднання в єдине ціле інтересів держави, суспільства та особи, оскільки головний 
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сенс та сутність місцевого самоврядування полягають у тому, щоб на рівні кожної окремо взятої особи 
здійснювати гармонізацію прав та свобод людини і громадянина з інтересами держави та суспільства. 
Саме така спрямованість місцевого самоврядування відповідає ідеям сучасної демократичної правової 
соціальної держави, вищою цінністю якої є людина, її права та свободи [4, c. 15].

Отже, перед сучасною українською державою постає важливе завдання — утворення, насамперед 
за допомогою законодавства, умов для прояву громадських, самодіяльних начал у локально-терито-
ріальному вимірі. Саме умов, а не рамок, оскільки такі прояви можливі лише за наявності спільного 
інтересу та свободи участі. У цьому сенсі місцеве самоврядування — ідеальна сфера, де стає можливим 
подолання взаємного відчуження, соціальної самотності людей. Будь-яка людина потребує ідентифіка-
ції, ототожнення себе із певною суспільною групою. Територіальна спільність, у певному сенсі сусід-
ство, відкриває для цього широкі горизонти та, в той же час, не вимагає від особи тоталітарного підпо-
рядкування групі, внаслідок чого місцеве самоврядування є найбільш наближеним до людини рівнем 
реалізації публічної влади.
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Батанов О. В. Сучасний муніципалізм та деякі питання становлення муніципальних прав особи в Україні.
У статті розкривається сутність категорії «муніципалізм». Виділяються елементи системи сучасного муніципалізму та роз-

кривається їх сутність. Показаний діалектичний взаємозв’язок між процесами становлення муніципалізму в сучасній Україні 
та станом реалізації прав людини. Досліджуються концептуальні проблеми становлення муніципальних прав та свобод особи 
в Україні.

Ключові слова: сучасний муніципалізм, муніципальна влада, місцеве самоврядування, територіальна громада, питання міс-
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Батанов А. В. Современный муниципализм и некоторые вопросы становления муниципальных прав личности в Украине.
В статье раскрывается сущность категории «муниципализм». Выделяются элементы системы современного муници-

пализма и раскрывается их сущность. Показана диалектическая взаимосвязь между процессами становления муниципализ-
ма в современной Украине и состоянием реализации прав человека. Исследуются концептуальные проблемы становления 
муниципальных прав и свобод личности в Украине.

Ключевые слова: современный муниципализм, муниципальная власть, местное самоуправление, территориальная громада, 
вопросы местного значения, муниципальное право, муниципальные права личности.

Batanov O. Modern municipalizm and some issues on formation of municipal rights of the individual in Ukraine.
The essence of the category of «municipalizm» is given in the article. The elements of the system of modern municipalizm are 

defi ned and its essence is analysed. The dialectical correlation between the processes of formation of the municipalizm in modern 
Ukraine and implementation of the human rights is shown. The conceptual problems of formation of municipal rights and freedoms of 
human in Ukraine are investigated.

Key words: modern municipalism, municipal power, local self-government, territorial bulk, local issues, municipal law, municipal 
human rights.
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ЩОДО РІВНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У сучасних умовах розвитку українського суспільства рівність прав і свобод громадян при реалізації 
своїх конституційних прав є однією з передумов формування основ демократичної держави. Саме тому 
і Конституція України, і Кодекс законів про працю України передбачають рівність трудових прав усіх 
громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналеж-
ності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця прожи-
вання та інших обставин, а також забороняють будь-яке пряме чи непряме обмеження прав або встанов-
лення прямих чи непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від 
зазначених критеріїв. Ст. 3 проекту Трудового кодексу України (№ 2902 від 22.04.2013) також містить 
перелік основних засад правового регулювання трудових відносин, серед яких зазначена (п. 8 ч. 1 ст. 3) 
рівність прав і можливостей працівників, у тому числі гендерна рівність, шляхом забезпечення єдності 
та диференціації умов праці [1]. Вбачається, що таким чином визначається правовий механізм забезпе-
чення рівності трудових прав працівників. 

На необхідність забезпечення рівності трудових прав працівників неодноразово звертається ува-
га в науковій літературі. Так, на важливість забезпечення рівності прав працівників акцентується 
увага у наукових працях зарубіжних дослідників Ф. Алему, Д. Голдстона, М. Міна, О. де Шуттера, 
російських науковців А. Вітіна, А. Гвоздицьких, О. Гуліної, Ю. Кашкіна, І. Лук’янової, А. Лушнікова, 
Н. Митіної, О. Парягіної, О. Смирнова, Д. Солдаткіна, І. Юрасова, не оминули це питання і вітчиз-
няні науковці, зокрема: Н. Болотіна, А. Колодій, А. Коренев, О. Лаврів, І. Лагутіна, О. Марцеляк, 
О. Панасюк, С. Прилипко, В. Прокопенко, О. Процевський, О. Руднєва, О. Старчук, І. Сахарук, 
Г. Чанишева, В. Щербина, О. Ярошенко та інші. 

Мета даної статті полягає у розкритті сутності принципу рівності трудових прав працівників в 
сучасних умовах, визначенні стану його реальної реалізації в законодавстві та практичній діяльності 
державних органів України та на цій основі наданні пропозицій щодо удосконалення реалізації тру-
дових прав працівників. 

Перш за все слід звернути увагу, що проголосити рівноправність трудових прав працівників для 
ефективної їх реалізації в життя мало. Безумовно це є основою для їх належного забезпечення та роз-
витку трудових відносин, проте необхідно створити інші передумови для повноцінної реалізації трудо-
вих прав, зокрема передумови політичного, соціального, правового, економічного, культурного та іншо-
го характеру, які б забезпечили повагу до прав кожної людини. Забезпечити рівноправність покликана 
владна сила держави, яка своїми засобами впливу (передусім правом) здатна створити те підґрунтя, що 
б змогло звести нанівець порушення рівності прав через індивідуальні особливості працівників.

Незважаючи на прогресивність задекларованих законодавчих норм щодо рівності трудових прав пра-
цівників сучасні реалії практики реалізації права на працю свідчать про поширення та значну кількість 
випадків порушення рівності прав працівників залежно від походження, раси, політичних поглядів, 
статі та місця проживання. Так, наприклад поширення дискримінаційних проявів можна простежити 
із ситуації щодо забезпечення рівності реалізації трудових прав з урахуванням статевої ознаки у дер-
жавних органах України. Зокрема у 2013 р. з 24 членів Кабінету Міністрів лише 3 жінки. У Верховній 
Раді VIІ скликання з 450 народних депутатів лише 43 жінки (9,7 %), при чому Голова парламенту та 
його заступник — чоловіки. Можна констатувати, що Україна значно відстає за кількістю жінок в уря-
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ді та парламенті від світових показників. Жінок у цих органах в Україні значно менше, ніж у цілому 
в світі та зокрема в Європі, і навіть менше, ніж в арабських країнах (10,7 %). Нам ще далеко до сканди-
навських країн, де жінки займають половину посад в усіх органах влади, парламентах та урядах. Хоча 
й жінки становлять 54% населення і більшість виборців в Україні, їхнє представництво в парламенті 
та інших органах влади і надалі залишається досить низьким. 

Необхідно відзначити, що ще у 2000 році Україна приєдналася до Цілей розвитку тисячоліття ООН, 
взявши зобов’язання забезпечити до 2015 року не менше 30% жінок у представницьких органах влади. 
В Україні були спроби на законодавчому рівні внести квоти на представництво жінок у виборчих спис-
ках, але цього не відбулося. 

Водночас низький відсоток представництва жінок в органах державної влади на найвищому рівні 
не узгоджується з високими показниками їхньої участі в системі державної служби в цілому. Так, за 
даними Державної служби статистики України на кінець 2011 р. 205,5 тис. (76,7 %) державних служ-
бовців становили жінки, чоловіки ж переважно мають більш високі посадові категорії: серед керівників 
І категорії жінки становлять лише 14,2 %, ІІ — 30,3 %, ІІІ — 41,7 % [2]. На негативній ґендерній ситуа-
ції, в тому числі у сфері публічного управління, наголошено і в резолюції Парламентської Асамблеї РЄ 
«Ситуація з правами жінок в Україні» від 25 січня 2011 р. [3].

Має місце негативний стан забезпечення рівності працівників за віковим критерієм, що стосується 
не лише небажання роботодавців прийняття на роботу молоді, а й осіб старших вікових груп. Так, за да-
ними Державної служби статистики України на початок 2012 р. рівень зайнятості осіб віком 50-59 років 
складав 62 %, у віці 60-70 років лише 24,1 % [2]. 

Зазначені дані свідчать про актуальність та необхідність вирішення проблеми забезпечення рів-
ності трудових прав працівників, доцільність удосконалення механізму захисту цих прав. Адже 
в сучасних умовах працівники фактично позбавлені можливості захистити свої права при порушенні 
принципу рівності в процесі реалізації їх права на працю. При будь-якій дискримінації у трудових 
відносинах, зокрема при незаконній відмові у прийнятті на роботу та при незаконному звільненні 
роботодавці не надають офіційної відмови із зазначенням дійсних причин неприйняття на роботу 
або намагаються формулювати причини звільнення «за власним бажанням» чи «за згодою сторін». 
В подальшому працівники фактично позбавлені можливості ефективно захистити свої права довів-
ши порушення конституційного принципу рівності прав.

Необхідно посилити державний контроль у цій сфері та підвищити санкції за порушення рівно-
сті прав працівників. Незважаючи на те, що на національному рівні питаннями забезпечення рів-
них прав і можливостей працівників займаються багато органів, вони в основному обмежені саме 
гендерним аспектом. Так, Верховна Рада України відповідно до Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначає основні засади гендерної політики держа-
ви, застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, а також у межах, передбачених Конституцією України, здійснює парламентський кон-
троль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків. Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої 
на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, прий-
має Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності та забезпечує його виконання, 
розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо 
забезпечення гендерної рівності, організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні 
Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, враховує принцип гендерної 
рівності під час прийняття нормативно-правових актів, затверджує порядок проведення гендерно-
правової експертизи. А відповідно до закону Кабінет Міністрів України лише сприяє розвитку під-
приємництва на засадах рівності, не торкаючись сфери трудових відносин. В обов’язки Міністерства 
соціальної політики України також прямо не входить реалізація державної політики в сфері рівно-
сті всіх прав працівників. Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, 
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №389/2011, воно формує Націо-
нальний план дій щодо впровадження гендерної рівності, узагальнює виконання державних програм 
з питань гендерної рівності, здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням гендер-

Доктринальні підходи та виміри
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ної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади, 
здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунто-
ваних пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності, вносить пропозиції щодо застосування 
позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх припинення. Державна інспекція України 
з питань праці відповідно до Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердже-
ного Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №386/2011, проводить лише роз’яснювальну 
роботу з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Звернути увагу треба і на Міністерство юстиції України, яке відповідно до Положення про Мініс-
терство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395/2011, 
проводить гендерно-правову експертизу. Гендерно-правова експертиза здійснюється щодо актів чинно-
го законодавства та проектів нормативно-правових актів, що встановлюють права, свободи та обов’язки 
громадян або прямо чи опосередковано впливають на реалізацію громадянами своїх прав та обов’язків. 
Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до п.13 ст.13 Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР та 
ст. 9 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» здійснює кон-
троль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та розглядає скарги на випадки 
дискримінації за ознакою статі.

Національне агентство України з питань державної служби як центральний орган виконавчої влади 
зі спеціальним статусом у сфері управління державною службою приділяє досить велику увагу озна-
йомленню державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з концепціями гендер-
ної рівності, гендерної політики, інститутів просування політики рівності чоловіків і жінок, гендерного 
політичного представництва та участі, гендерної експертизи та аналізу в державному управлінні. 

Таким чином, викладене свідчить про необхідність подальшого вдосконалення засобів забезпе-
чення рівності прав працівників, що не повинно обмежуватися лише гендерним аспектом захисту 
прав працівників. Сьогодні постає необхідність нової концептуальної програми забезпечення прин-
ципу рівності прав працівників, покладення цього обов’язку на конкретний орган державної влади. 
Визнання та закріплення у майбутньому Трудовому кодексі України принципу рівності прав праців-
ників як одного з основних галузевих принципів трудового права безумовно сприятиме вдосконален-
ню трудового законодавства. 
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ГІДНІСТЬ ОСОБИ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ

Питання правової охорони та захисту гідності особи має розглядатися виходячи з того, що гідність 
як соціально-правовий феномен властива кожному учаснику соціальних відносин. Як відомо, гідніс-
тю вважається усталене суспільне уявлення про цінність людини як особистості, а також, що особливо 
важливо для правового розуміння, — a priori презюмування особливого морального ставлення людини 
до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства. Поняття гідності вживається у законодавствах чис-
ленних країн та у міжнародному праві. Кожна особа вправі вважати себе чесною, порядною, добросо-
вісною. Дбаючи про свою репутацію, вона повинна наполягати на повазі до себе, а також вимагати, аби 
будь-які сумніви щодо її моральних якостей і етичних принципів були належним чином обґрунтовані. 
Отже, проблема правової охорони та захисту гідності охоплює два кола питань: перше — щодо догми, 
тобто нормативного забезпечення гідності людини і, друге — щодо правового змісту гідності людини.

Поняття гідності людини розглядається крізь призму певних уявлень, які можуть бути, умовно кажучи, 
образними, історичними або пов’язані з поведінкою особи. Образ геніальної людини (Т. Шевченко, М. Го-
голь, І. Франко та ін.) завжди розкривається у контексті гідності як соціальної риси, притаманної найкра-
щим представникам українського народу (працьовитість, талановитість, щирість, внутрішня привабливість 
тощо). Образ негідника (як у літературі, так і в реальному житті) завжди концентрує найгірші людські якос-
ті. Микола Гоголь писав і «Ревізора», і «Мертві душі» у духовних муках. Ці блискучі, напрочуд смішні та, 
водночас, шокуюче реалістичні твори є визначальними проявами розуміння людської гідності. Знаючи, що 
чекає автора, який у своїх творах вказує на найбрудніше, найбридкіше, найвідразливіше у людях, Микола 
Гоголь все одно їх написав. Ця сміливість, на перший погляд, кволого та боязкого письменника здійснила 
переворот у літературі. Він вивернув і показав зсередини, без прикрас, усе те, що відбувається з людськими 
душами. Хабарництво, зловживання владою, бюрократизм, підлабузництво, бажання будь-яким чином зба-
гатитися, навіть (і частіше всього!) злочинним шляхом, посадових осіб — одним словом «омертвіння душ» 
— точніше не сказати про спотворення гідності. Зазначене було б просто цікавою історією, якби з тих пір 
щось змінилося. Але й у наш час, дивлячись на українських політиків, чиновників, ми бачимо і хлєстакових, 
і чичикових, і манілових, і ноздрьових, і коробочок, і плюшкіних, і собакевичів і т. ін. Їх архетипи майже не 
змінилися з часів царської Росії. Як відомо, Микола Гоголь сповідував ідею природного права, вважаючи, 
що природне право має втілюватися через врівноваження таких факторів, як «здоровий глузд місцевого на-
роду» і «справедливе народне правління». Варто наголосити на факторі «здорового глузду народу» — тут 
автор підкреслює, що саме рівень політичної та правової культури народу є визначальним фактором розви-
неності та багатства держави, а не «правильні» посадові особи [1]. На жаль, до розуміння цього більшість 
українських громадян ще не прийшла, і саме це значно гальмує суспільно-правовий розвиток в Україні. 

Історичні порівняння допомагають краще зрозуміти гідність нації у її перемогах або поразках, 
стражданнях і випробуваннях. Завжди спостерігається незбіг історичних оцінок цього феномена, який 
кореспондується з етноідентичністю, котра у кожного етносу, кожній етногрупі своя, і, як правило, різна. 
Травневі події 2013 року в різних містах України, пов’язані зі святкуванням Дня перемоги, є цьому під-
твердженням [5]. Загалом гідність людини є найменш надійною підставою для порівнянь подій, адже 
вона є, умовно кажучи, позаісторичною. І оцінювати певні події крізь призму інших історичних часів — 
це все одно, що вести мову про гідність історії, а не гідність особи, яка тим чи іншим чином дістає вияв 
у певній події. Так, показовим є визнання членів ОУН-УПА борцями за незалежність України. Як відо-
мо, цей факт заперечується в одних колах і стверджується в інших. Нещодавно Вищий адміністратив-
ний суд України підтвердив рішення судів нижчих інстанцій, якими визнано законним Указ колишнього 
президента Віктора Ющенка (2005-2010 роки) від 28 січня 2010 року — про визнання воїнів Організації 
українських націоналістів і Української повстанської армії учасниками боротьби за незалежність Украї-
ни. У даному разі йдеться не про окрему людину, не про героїзм тих чи інших осіб, а про гідне ставлен-
ня до людей, які у безвихідних умовах вели боротьбу проти збройних сил, що діяли на теренах України. 

Щодо порівнянь конкретних подій, то в них (порівняннях) гідність людини, як правило, перетворю-
ється в об’єкт спекулятивних і необґрунтованих висновків. Зокрема, вважається, що у конкретних поді-
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ях людина поводить себе щонайменше як гідна особа. Тут більше спрацьовують ментальні механізми, 
пов’язані із ситуативним реагування на небезпеку, агресію, негативні виклики. 

Охоронні норми щодо гідності базуються на презумпції природної гідності людини, яка викладена в 
Основному Законі Української держави (статті 3, 21, 23, 24) [2]. У Конституції України прямо заборо-
нено: катування людини; жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження з людиною; 
застосування покарань, які є жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність людини; 
медичні, наукові чи інші досліди щодо людини без її вільної згоди. Наведена конституційна норма є 
відтворенням положень, які містяться у ст. 5 Загальної декларації прав людини, статтях 7 і 10 Міжна-
родного пакту про громадянські та політичні права, ст. 3 Європейської конвенції з прав людини. Треба 
відзначити, що гідність як об’єкт охорони й захисту в конституційних і міжнародних актах завжди по-
єднується з поняттями свободи, недоторканності особи, неприпустимості завдання їй страждань тощо. 

У контексті захисту гідності важливу роль відіграють конституційні положення. У Конституції Укра-
їни йдеться про гідні умови життя (преамбула), про те, що держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність (ст. 3); власність не може бути використана на противагу гідності (ст. 41), про неприпустимість 
посягання на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). У ЦК України гідність визнано осо-
бистим немайновим благом (ст. 201); задекларовано право на повагу і недоторканність «гідності та честі» 
фізичних осіб (ст. 297), зафіксовано право фізичних осіб на звернення до суду з позовом про захист їх гід-
ності та честі (п. 3 ст. 297); приниження «честі та гідності фізичної особи» визнано моральною шкодою, 
яка підлягає відшкодуванню (ст. 23); ст. 297 також гарантує право на повагу до гідності та честі, згідно з 
цією статтею кожен має право на повагу до його гідності та честі, фізична особа має право звернутися до 
суду з позовом про захист її гідності та честі [6]. В Україні також діють міжнародні конвенції, що стосу-
ються захисту людської гідності, — Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та Конвенція ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. 

В аспекті розмежування права охорони і права захисту гідності важливим є визнання права на підозру, 
закріплене у новому КПК України. Згідно з його ст. 12 затримання особи, взяття її під варту або обмеження 
в праві на вільне пересування в інший спосіб під час кримінального провадження, здійснене за відсутності 
підстав або з порушенням порядку, передбаченого цим Кодексом, тягне за собою відповідальність, уста-
новлену законом. Адже кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального 
правопорушення або інакше позбавлено свободи, має бути в найкоротший строк доставлений до слідчого 
судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення сво-
боди та подальшого тримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин 
з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою [4, с. 11]. 
Ця процесуальна норма є, по суті, застереженням від можливих зловживань правом на підозру і має ви-
ключно охоронне значення. Водночас, у ст. 20 КПК йдеться про забезпечення права на захист, згідно з яким 
підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому 
можливості дати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і по-
давати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою 
захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом тощо [4, с. 11].

Уявлення про гідність, як правило, залежить від громадянської, корпоративної або етнонаціональної 
ідентичності. Гідність людини можна виміряти у загально соціальному масштабі, на корпоративному 
або індивідуальному рівнях. Важливо, щоб об’єкти порівняння були співставними, не вибірковими. У 
загально соціальному масштабі — це порівняння відкритості й прозорості декларування доходів. Зо-
крема, викликає гідне ставлення до фінансових статків українського президента, якій заробив у 2012 
році не менше ніж президент США або президенти західноєвропейських країн. Водночас, величезний 
розрив між доходами багатих і бідних у нашій державі порушує конституційне положення щодо гідних 
умов життя для кожного, утворює небезпеку для громадянського миру в країні. 

На корпоративному рівні можна оцінити гідність державних службовців, що декларують одні статки, 
а користуються набагато більшими, як спотворену гідність. На індивідуальному рівні гідність людини 
кореспондується з етнонаціональною ідентичністю, розумінням себе як представника певної нації. Саме 
на індивідуальному рівні існують найбільші розбіжності в оцінках людської гідності — від маргінальних 
до героїчних. Як правило, це відбувається на тлі політичних змін або всупереч ним. Наприклад, попри 
зміну політичної кон’юнктури та цілеспрямовані спроби спростувати феномен УПА, історична пам’ять 
про неї за роки незалежності повернулася в українське суспільство й міцно утвердилася у свідомості час-
тини громадян, ставши елементом масової культури та компонентом громадянської ідентичності. 

Корисними для вивчення етноідентичності є коментарі Миколи Гоголя щодо тогочасної судової систе-
ми, основ медіації. «Людям трудно самим умириться между собою, но как только станет между ними тре-
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тий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье 
земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека… есть чудное свойство: 
как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он 
сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на 
великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, 
чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжу-
щихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца» [3].

Хотілося б вірити, що за більш як двісті років з дня народження цього генія, українські та російські 
державні діячі та громадяни припинять палкі суперечки про національну приналежність письменника і 
візьмуть до уваги ту мудрість, якої вчив нас Микола Васильович Гоголь. Це сприяло б, зокрема, форму-
ванню у нашому суспільстві нового правопорядку на основі поваги до гідності людини, що сприятиме 
процвітанню нашого суспільства.
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Ковальський В. С. Гідність особи: проблеми правової охорони та захисту.
У статті зазначено, що гідністю вважається усталене суспільне уявлення про цінність людини як особистості, а також, що 

особливо важливо для правового розуміння, — a priori презюмування особливого морального ставлення людини до самої себе 
і ставлення до неї з боку суспільства. Поняття гідності вживається у законодавствах численних країн та у міжнародному праві. 
Кожна особа вправі вважати себе чесною, порядною, добросовісною.

Охоронні норми щодо гідності базуються на презумпції природної гідності людини, яка викладена в Основному Законі 
Української держави (статті 3, 21, 23, 24). У Конституції України прямо заборонено: катування людини; жорстоке, нелюдське 
або таке, що принижує гідність, поводження з людиною; застосування покарань, які є жорстокими, нелюдськими або такими, 
що принижують гідність людини; медичні, наукові чи інші досліди щодо людини без її вільної згоди.

Ключові слова: гідність, честь, цінність людини, право на захист, право на охорону.

Ковальский В. С. Достоинство человека: проблемы правовой охраны и защиты.
В статье указано, что достоинством считается устоявшееся общественное представление о ценности человека как лич-

ности, а также, что особенно важно для правового понимания, — a priori презюмировании особого нравственного отношения 
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Понятие достоинства употребляется в законодательстве 
многочисленных стран и в международном праве. Каждый вправе считать себя честным, порядочным, добросовестным.

Охранительные нормы касающиеся достоинства основываются на презумпции естественного достоинства человека, ко-
торое изложено в Основном Законе Украинского государства (статьи 3, 21, 23, 24). В Конституции Украины прямо запреще-
но: пытки человека; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с человеком; применение наказаний, 
которые являются жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство человека; медицинские, научные и другие 
опыты над человеком без его добровольного согласия. 

Ключевые слова: достоинство, честь, ценность человека, право на защиту, право на охрану.

Kovalskyi V. Human dignity: the problem of legal protection and defense.
The article stated that well-established public perception of the value of human as a personality is an advantage, and what is 

especially important for legal understanding, is a priori presumption of a special moral self-attitude and the attitude of the society. The 
concept of dignity is used in the legislation of many countries and in international law. Everyone is entitled to consider himself to be 
honest, decent, and conscientious.

Protective regulations concerning dignity are based on the presumption of inherent human dignity, which is set out in the Basic Law 
of the Ukraine (Articles 3, 21, 23, 24). The Constitution of Ukraine explicitly prohibited human tortures; cruel, inhuman or humiliating 
treatment; the application of cruel, inhuman or abasing to human dignity punishments; medical, scientifi c and other experiments on a 
person without his consent.

Key words: dignity, honor and value of the person, the right to a defense, the right to protection.

Доктринальні підходи та виміри
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Однією з актуальних проблем державного будівництва є пошук ефективних конституційних і міжна-
родно-правових механізмів у забезпеченні прав представників усіх націй, народностей і етнічних груп 
та шляхів усунення конфліктних ситуацій, що виникають на міжнаціональному, міжетнічному рівні. 
У зв’язку з цим, великий інтерес викликає досвід європейських країн у розв’язанні проблеми забез-
печення прав і свобод людини, зокрема, національних прав громадян, захисту держави і суспільства 
від загрози міжнаціональних конфліктів. Зважаючи на те, що проблема національних прав люди-
ни досить розгалужена, зупинимося на одному з найгостріших її аспектів — на правах національ-
них меншин та механізмі їх правового захисту. Це питання розглядалося багатьма вченими, зокрема, 
С. Авак’яном, О. Автономовим, О. Батановим, О. Биковим, О. Копиленком, О. Кутафіним, Н. Оні-
щенко, Ю. Римаренком, В. Чиркіним, В. Шаповалом, Ю. Шемшученком та ін. Але, на наш погляд, 
питання регулювання захисту національних меншин знаходяться в постійному розвитку, є динаміч-
ними і тому залишаються актуальними. 

Права національних меншин є невід’ємною частиною загальної системи прав людини і грома-
дянських прав і свобод в європейських державах. Водночас національні меншини мають деякі спе-
цифічні права, які відрізняються від прав більшості громадян даної європейської держави. Це їхні 
права у тих сферах, де вони проявляють себе як особлива етнічна група (збереження ідентичності, 
традицій, мови, культурної спадщини, тощо), а також там, де є потреба збалансувати дискриміноване 
становище меншини порівняно з іншими громадянами. В усіх інших випадках (політичні, соціальні, 
економічні права) особам, які належать до національних меншин, мають бути забезпечені ті ж самі 
права, що й іншим громадянам. Реалізація прав національних меншин може бути надійно гарантова-
на лише за умови їх закріплення у відповідних конституційно-правових актах. Належний їх захист 
не може бути забезпечений у країнах, де принципи верховенства права не є панівними і де відсутня 
незалежна, сильна і високопрофесійна судова влада.

Конкретизуючи загальне положення про захист прав національних меншин, слід відзначити, що 
у сучасних європейських країнах цей процес здійснюється, головним чином, двома шляхами.

Перший полягає в тому, що держава докладно регламентує права громадян, які належать до на-
ціональних меншин і визначає механізм їх реалізації. Така широка регламентація прав національних 
меншин характерна, зокрема, для скандинавських країн [8]. Цей підхід можна простежити також на 
прикладі Конституції Угорської Республіки від 18 серпня 1949 р. Так, у §68 Основного закону цієї 
країни передбачається, що національні та етнічні меншини, що проживають в Угорській Республіці, 
є учасниками народної влади; вони являють собою державоутворюючі чинники. Держава забезпечує 
їх колективну участь у громадському житті; збереження і розвиток їх культури, вживання ними рідної 
мови, право на освіту рідною мовою, а також право використання назв рідною мовою. Гарантується 
представництво у державних органах влади, а також право утворювати самоврядні органи як місцеві, 
так і в масштабах усієї країни [6, c. 561].

Подібним чином, але у більш загальній формі Конституція Румунії від 21 листопада 1991 р. регла-
ментує права національних меншин [7, c. 64]. 

Правовий захист прав лінгвістичних груп населення досить докладно визначений у Конституції 
Бельгії та деяких інших держав Європи.
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В Україні з прийняттям Декларації прав національностей, Законів України «Про об’єднання гро-
мадян», «Про національні меншини в Україні», а згодом і в Конституції України на конституцій-
но-правовому рівні визнано право національних меншин на об’єднання, на національно-культурну 
самобутність та на національно-культурну автономію. В країні створено понад 400 національних то-
вариств, при чому понад 30 національних об’єднань мають всеукраїнський статус. Діяльність цих 
товариств спрямована на задоволення специфічних національних потреб і запитів у сфері культури, 
освіти, мови, на збереження і розвиток національної самосвідомості, традицій, звичаїв, історичної 
пам’яті свого народу.

Наступним кроком у забезпеченні прав національних меншин стала ратифікація Україною у 1997 р. 
Рамкової Конвенції «Про захист національних меншин» (1995 р.) [4], у 2003 р. — ратифікація Євро-
пейської хартії регіональних мов або мов меншин (1992 р.) [2]. Відповідно до цих міжнародно-пра-
вових актів 3.07.2012 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про засади державної мов-
ної політики» [3]. У Законі визначається декілька понять, в тому числі мовна група, мовна меншина, 
регіональна мовна група, мови національних меншин — мова меншини, що об’єднана спільним 
етнічним походженням. Регіональні мови за рішенням місцевих рад встановлені в декількох регіонах 
України. В ст. 10 Конституції Автономної Республіки Крим (АРК) міститься норма, у якій визнача-
ється, що в АРК поряд з державною мовою забезпечується функціонування і розвиток, використання 
і захист російської, кримськотатарської, а також мов інших національностей [1]. 

У більшості ж конституцій європейських держав права національних меншин не визначаються, 
а забезпечуються в межах групи особистих прав і свобод людини. Це характерно, зокрема, для Болга-
рії, Греції, Туреччини, Федеративної Республіки Німеччини, Франції та ін. Прикладом такого підходу 
може слугувати Конституція ФРН, у п. 3 ст. 3 якої проголошується: «Нікому не може бути завдано 
шкоди або віддано перевагу за ознаками статі, походження, раси, мови, місця народження і споріднен-
ня, віросповідання, релігійних чи політичних поглядів» [6, c. 581].

З усіх прав і свобод людини варто звернути особливу увагу на культурні права і свободи, оскільки 
повнота їх конституційного закріплення відіграє велику роль у сучасному світі. Адже від того, якою 
мірою представники національних меншин почувають себе рівноправними громадянами своєї країни, 
залежить не лише їх соціальний статус і ступінь інформованості в суспільстві, а й рівень солідарності 
між людьми та конфліктний потенціал самого суспільства. Саме неможливість або небажання забез-
печити в існуючих правових рамках культурні запити окремих національностей нерідко спричиняють 
міжнаціональний розбрат і конфлікти [5, c. 112]. Тут ми виходимо на більш широку проблему сучас-
ності — проблему взаємовідносин між державою та культурою.

Інтереси держави як політичної форми організації суспільства, її можливості поширювати свій 
вплив на суспільний розвиток можуть збігатися або не збігатися з процесами розвитку культури, які 
відображають соціально-прогресивну творчу діяльність населення даної країни в усіх сферах його бут-
тя і свідомості. Недарма відомий американський політичний філософ Ф. Фукуяма у своїй концепції 
посилення ролі держави на сучасному етапі розвитку людства серед чотирьох складових, що забезпе-
чують ефективну державну діяльність, називає: організаційну структуру, характер політичної системи, 
легітимність державних установ і культурні чинники [10, c. 57].

Слід звернути також увагу на проблему рівності культур незалежно від форми держави, у якій про-
живають громадяни, що представляють ці культури.

Тим часом, деякі сучасні держави продовжують прагнути до того, щоб бути національними, ігнорую-
чи той факт, що будь-яка держава є нині фактично і полінаціональною, і полікультурною.

Як справедливо відзначає проф. Єльського університету (США) Н. Валлерштайн, головне питання 
у взаємовідносинах культури і держави нині полягає в тому, чи здійснює держава відносно культур на-
ціональних меншин політику їх насильницького спрямування в лоно домінуючої культури, чи створює 
умови для існування й розвитку полікультурної реальності [9, c. 93].

На нашу думку, плюралізм культур та, водночас, соціально-економічна та політична інтеграція у 
єдиному національно-державному просторі мають стати однією з визначальних ліній внутрішньої 
політики будь-якої сучасної держави. Адже саме політика багатокультурності блокує руйнівну силу 
етнічного фактору, дає змогу зміцнити міжнаціональну злагоду, стримати відцентрованість етнопо-
літичної регіоналізації і, головне, відповідає нормам міжнародного права на вільне самовиявлення 
людини, незалежно від національної і расової належності.

Доктринальні підходи та виміри
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 Однією з форм реалізації прав національних меншин є надання прав автономії регіонам з компак-
тним проживанням членів певної національної групи. Такі автономії існують в Данії, Великобританії, 
Молдові, Російській Федерації, Фінляндії та інших європейських державах.

Тема захисту прав національних меншин активно обговорюється як на міжнародному рівні, так 
і в міждержавних регіональних організаціях. Найважливіші зобов’язання держав щодо національних 
меншин були зафіксовані у Документі Копенгагенської наради 1990 р. Конференції з людського ви-
міру ОБСЄ. У цьому документі, зокрема, йдеться, що держави-учасниці у разі необхідності вжива-
тимуть спеціальних заходів для гарантування особам, які належать до національних меншин, повну 
рівність з іншими громадянами у здійсненні прав і свобод людини.

На виконання заходів цього міжнародного форуму було запроваджено інститут Верховного комі-
сара у справах національних меншин, що є також важливою міжнародною гарантією захисту їх прав. 
Верховний комісар забезпечує, так зване, раннє попередження, а також, у відповідних випадках, вжи-
ває термінових заходів стосовно напружених ситуацій, пов’язаних з проблемами національних мен-
шин і здатних перерости у міжнародні конфлікти. 

Разом з тим, слід відзначити, що на шляху удосконалення правових норм та механізмів щодо захисту 
національних меншин існує ще багато перешкод. Чимало держав або не готові до розв’язання питань 
статусу і захисту національних меншин, або ж ці питання там ще не поставали.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ У ПРАВОТВОРЧІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Сучасне українське суспільство характеризується багатьма різними суперечностями, серед яких спостері-

гається прийняття значної кількості нормативно-правових актів і водночас поширення тотального правового 
нігілізму. Причому прийняті закони відверто ігноруються, порушуються, не виконуються і не цінуються [1, 
с. 81]. Економічна криза в країні породжує деформовану свідомість, бездуховність, свавілля в усіх сферах 
суспільного життя, що дуже небезпечно для подальшого розвитку правової держави і суспільства загалом.

Нині у більшості громадян України посилюється почуття підозрілості і критицизму у сприйнятті дій-
сності, цинізму у ставленні до ідеалів, надмірного скептицизму й недовіри. Це на тлі поширення куль-
тури споживання і мотивації корисливості, зміни уявлень про межі допустимого в соціально-політичній 
поведінці, про правила й норми співіснування в соціумі, також на тлі зростання правової неписемності 
і правового нігілізму. Щодо останнього, то проблема полягає у практичній відсутності цілісної системи 
правового виховання, що спричинює низький рівень правової культури суспільства загалом [2, с. 85].

За своєю сутністю правотворчість постає як системоутворюючий фактор у механізмі правової ре-
гуляції життя суспільства та динамічного розвитку права, засіб постійного корегування масштабів та 
характеру безпосереднього правового регулювання суспільних відносин з чітко визначеним порядком 
здійснення правотворчих дій у формі певних стадій [3, с. 7].

За радянської доби в юридичній літературі дану проблему розробляли такі відомі правознавці, як 
Н. Абдулаєв, С. Алексєєв, М. Венгеров, Б. Дрейшев, В. Казимирчук, Д. Керимов, Д. Ковачев, В. Кудрявцев, 
М. Маліков, О. Міцкевич, П. Недбайло, А. Піголкін, С. Поленіна, І. Самощенко, Ю. Фаткулін, Р. Халфіна, 
Л. Явич та ін. Проте, в полі зору науковців знаходяться проблеми, пов’язані переважно з загальними пробле-
мами правотворчості як засобу правового регулювання, юридичної техніки, ефективності законодавства тощо. 
Сьогодні наукові здобутки минулих років потребують відповідного перегляду та аналізу з огляду на сучасні 
демократичні зміни, що відбуваються у різноманітних сферах життя суспільства та держави, з огляду на зміну 
наукової доктрини щодо сучасного праворозуміння, на євроінтеграційний курс державної політики тощо.

На сучасному етапі дослідження даних питань доповнюються працями українських теоретиків пра-
ва, зокрема: І. Биля, С. Бобровник, Ю. Бойко, Ж. Дзейко, Т. Данильченко, Є. Євграфової, Н. Желєзняка, 
В. Журавського, О. Зайчука, Ю. Заніка, А. Колодія, О. Копиленка, С. Легуші, Г. Мурашина, Н. Оні-
щенко, А. Олійник, Н. Пархоменко, П. Рабіновича, О. Скакун, В. Стеценка, Н. Стьопіної, В. Шаповала, 
Ю. Шемшученка, С. Шевчука, В. Шишко, О. Ющика та ін.; а також російських дослідників, серед яких: 
І. Бачило, С. Дробязко, В. Кудрявцев, О. Малько, М. Марченко, В. Нерсесянц, В. Платонов, А. Соколо-
ва, Ю. Тихомиров та ін. Вказані правники зосереджують значну увагу на дослідженні таких аспектів 
правотворчості, як: соціальні аспекти правотворення, принципи та види правотворчості, нормотворча 
діяльність та проблеми систематизації законодавства, законотворчість та законодавча техніка, етична 
культура юристів, правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання тощо.

Законотворчості в умовах демократичних соціальних змін приділяли увагу такі зарубіжні вчені, як 
Н. Абейсекерс, І. Бентам, Р. Дельнуа, Б. Роберт, А. Сайдман та ін.

Не зважаючи на зазначене, дана проблема потребує дослідження не лише на теоретичному рівні, а й 
у практичній площині. З урахуванням потреб сьогодення потребують подальших ґрунтовних досліджень 
питання діалектичної взаємодії правотворчості та реалізації права, реалізації принципу верховенства пра-
ва та демократизму в правотворчій діяльності, визначення мети, факторів та функцій правотворчості в 
світлі сучасних демократичних перетворень у суспільстві. Недостатньо дослідженим та впровадженим 



63• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

залишається питання етичної відповідальності осіб, які займаються правотворчою діяльністю тощо.
Отже, дослідження названої проблеми потребує її комплексного аналізу з урахуванням нових напря-

мів розвитку вітчизняної юридичної науки, переосмисленням наукових поглядів минулого, вирішенням 
теоретико-прикладних аспектів даного питання.

Правотворчість у перехідному суспільстві є однією зі складних проблем, що стоїть перед вченими-
правознавцями і юристами-практиками у країнах, що трансформуються від тоталітаризму до демокра-
тії, правова реальність становить комбінацію тоталітарної правової системи, що руйнується, і правової 
системи демократичного суспільства, що народжується. Іншою особливістю правотворчості в посттота-
літарному суспільстві є те, що вона здійснюється в умовах хаосу чи дезорганізації перехідного суспільс-
тва та його правової системи. За таких умов частина суб’єктів суспільства виявляється здатною присто-
совуватися до нових політико-правових цінностей і норм, дістати нового соціального статусу і місце в 
економічній і політичній структурах, що формуються. Інша частина невзмозі чи не бажає приймати нові 
цінності, норми, зразки поведінки і поповнює лави маргіналів [4, с. 10].

Політичними передумовами маргіналізації та маргінальної криміналізації суспільства виступають: 
1) слабкість держави і бездіяльність її керівництва; 2) непрофесіоналізм політичної еліти; 3) політичні 
репресії; 4) кримінальність влади; 5) створення макроекономічних передумов зубожіння основних груп 
населення; 6) нездатність держави формувати високоморальну духовну атмосферу суспільства.

Потрібні радикальні заходи, спрямовані на покращення економічної ситуації в країні. Тоді можна 
буде розраховувати на скорочення соціальних верств, самі конкретні обставини боротьби за вживання 
яких призводять до злочинів. Підвищення рівня добробуту населення дозволить посилити й виховну 
роботу, насамперед, серед молоді [5, с. 5].

Таким чином, в умовах швидкої, обвальної трансформації соціуму одні стани і групи народжують-
ся чи одержують пріоритетний розвиток, а інші втрачають свою колишню роль. Кількість людей, що 
перебувають на соціальному «дні» чи за межами встановлених правом відносин, досягли загрозливої 
міри. Позамежовий (надграничний) відсоток маргінальних груп (26%) створює стратегічну небезпеку 
для майбутнього нації та національної безпеки [4, с. 13-14].

Ще однією особливістю правотворчості в посттоталітарному суспільстві є амбівалентність (Е. Блей-
лер) правосвідомості людей, причини якої криються в інертності свідомості людини, нездатності її 
відразу звільнитися від віджитої системи ціннісно-правових установлень тоталітаризму, що може 
декларативно відкидатися особистістю, але продовжує існувати на рівні підсвідомості, визначаючи світо-
розуміння людини, її цінності, інтереси, вчинки. Шлях посттоталітарних держав до правового суспіль-
ства ускладнюється також рядом негативних чинників, а саме: відсутність діючого механізму реалізації 
нових правових норм; стійкий і значно поширений правовий нігілізм; відсутність скільки-небудь зна-
чущого досвіду свободи, права і самоврядування, демократії, конституціоналізму, політичної правової 
культури; підпорядковане становище суспільства в його відносинах з нічим не обмеженою і безконтр-
ольною владою і т. д. [6, с. 200-201].

З нашої точки зору, логіка необхідних змін вимагає не стільки «реформ» у загальноприйнятому їх ро-
зумінні, скільки відновлення нормальних природних умов і механізмів життєдіяльності. Однак, мабуть 
якісь правові інститути, структури іманентні лише тоталітарному режимові та його політико-правовій 
системі, мають бути ліквідовані, інші — реформовані. Реформування правової системи потребує про-
ведення комплексної державно-правової реформи.

Юридичні норми — результат пізнання законодавцем об’єктивної реальності. Вони мають не лише 
прескриптивний, а й дескриптивний зміст. Крім того, заперечення істинного підходу до змісту юри-
дичних норм призводить до непереборного розриву між правотворчістю і застосуванням норм права. 
Юридичні норми — це спосіб упорядкування дій груп та індивідів на основі загальноприйнятих норм і 
цінностей. Правове нормування є процесом, який забезпечує управління.

Застосування системного підходу в поєднанні з інструментально-функціональною методологією, пе-
редусім, припускає, що право — це структурно-елементне утворення, первинним елементом якого ви-
ступають правові норми, які для забезпечення найбільш ефективного регулювання окремих видів сус-
пільних відносин об’єднуються в більш-менш великі групи. 

Повага до права у сфері його реалізації, на нашу думку, характеризується намаганням не лише не-
ухильно виконувати і дотримуватися приписів правових норм, узгоджувати свою поведінку із зразками, 
еталонами поведінки, які пропонуються правовими та моральними нормами, а й соціально-активними 
діями сприяти зміцненню законності та правопорядку у процесі правотворчої діяльності.

М. Гнатюк підкреслює, що шанобливе ставлення до права вищезазначених осіб передбачає: 1) його від-
ношення до правових норм як необхідних і найбільш доцільних правил поведінки; 2) усвідомлення своєї со-
ціальної ролі в процесі індивідуального регулювання суспільних відносин, своїх посадових прав і обов’язків, 
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що у кінцевому результаті виключає його професійну недбалість; 3) відношення до прав і свобод людини як 
до певних ціннісних орієнтирів, що визначають значення і зміст даного виду діяльності [7, с. 174].

Таким чином, у правовій культурі законотворчості акумулюються: різнобічні знання дійсності, її 
історії та перспективи розвитку; спеціальні знання про право, закон і законодавчу техніку, вміле їх вико-
ристання в практичній діяльності стосовно створення законів та їх реалізації. Оволодіння цими знання-
ми та їх використання дозволяють створювати навіть у нестабільних і динамічних умовах перехідного 
суспільства науково обґрунтовані та відносно технічно відпрацьовані законодавчі акти, які повною мі-
рою відповідають назрілим потребам суспільного буття, що трансформується [8, с. 152].

Отже, правова свідомість на усіх її рівнях (повсякдення, теоретична тощо), правова культура в усіх її 
проявах (правові знання, повага до права тощо) є компонентами правничої етики державних службов-
ців, які покликанні створювати позитивні закони в державі.

Відомо, що до правотворців відносять фахівців — нормопроектувальників. Абсолютна більшість із 
них — службовці центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Їх діяльність нерозривно пов’язана з етикою поведінки, внутрішньою культурою. Тому ці питання регу-
люються законодавством, у чому й виявляється його моральність. Державні службовці повинні відпові-
дати високим вимогам, які викладено у Законі Україні «Про державну службу» та цільових підзаконних 
актах. Серед останніх слід особливо виділити «Загальні правила поведінки державного службовця», які 
затверджені наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 р. № 58 [9].

Вказаним нормативно-правовим актом визначаються, зокрема, основні засади та вимоги щодо діяль-
ності та професійного рівня державних службовців.

Укладачі законопроектів повинні дбати про ефективне застосування укладених ними законів та їх 
наслідки для належного державного управління.

Британська традиція підготовки законопроектів передбачає, що міністерські посадовці забезпечують 
«політику» та «зміст», а співробітники центру підготовки надають їм належної форми. Укладач має віді-
гравати невелику, але відповідальну роль на етапі нормопректування.

У Центральній і Східній Європі, за французькою традицією, відповідальність за вироблення законо-
давчих актів, як правило, покладається, на посадовця чи робочу групу (складеної, головним чином, із 
посадовців, у тому числі з юридичною освітою) компетентного міністерства [10, с. 25-26].

Звичайно, така відповідальність має відповідати на запитання не «за що?», а «за яку якість?». Тобто, 
відповідальність слід встановлювати, перш за все, не за порушення строків чи обсягу виконання законо-
проектної роботи, а за її якість та відповідність нагальним потребам держави та суспільства. Це прямо 
залежить від внутрішніх моральних характеристик особистості фахівця та його компетентності.

Існуючі в Україні етичні норми, що відображені, зокрема, в «Загальних правилах поведінки дер-
жавного службовця», у «Тимчасовому Регламенті Верховної Ради України» та деяких інших норма-
тивно-правових актах, потребують суттєвого доопрацювання з урахуванням критичної, на наш погляд, 
політичної ситуації, особливо пов’язаної з відсутністю у значної частини парламентаріїв етики своєї 
професійної діяльності та покликання, а також з урахуванням позитивного досвіду минулих років та 
іноземної практики у даній сфері. Особливу увагу потрібно звернути на конкретизацію засобів відпо-
відальності народних депутатів за порушення етичних правил та вимог, відпрацювання механізму за-
стосування відповідними державними органами такої відповідальності.

Кодекс парламентської етики повинен бути розроблений з метою створення ефективної законодавчої 
діяльності депутатів парламенту, встановлення засад поведінки парламентаріїв і забезпечення, відпо-
відно до загальноприйнятих етичних норм, поваги до вітчизняного парламентаря, його високого авто-
ритету у суспільстві, визначення порядку вирішення етичних конфліктів та засобів відповідальності за 
порушення етичних норм і вимог.

Отже, аналізуючи питання теорії та законодавчої практики, які визначають морально-правові засади 
діяльності та поведінки осіб, що займаються правотворчою діяльністю, можна виокремити єдині, спільні 
критерії та принципи, на яких має ґрунтуватися ефективна, творча та відповідальна робота вказаних осіб. 

Це високий рівень правосвідомості та правової культури, визнання соціальної цінності права, повага 
до прав людини, професіоналізм, компетентність чесність, принциповість, неупередженість, відчуття 
особистої відповідальності, знання юридичної техніки, знання політики та законодавства, конфіденцій-
ність, добросовісне відношення до своїх професійних обов’язків тощо.

Таким чином, виходячи з цього можна сформулювати власне визначення етики правотворчої діяльнос-
ті як різновиду професійної етики — це сукупність вимог, правил, приписів суспільства і держави, що 
визначають моральні якості особистості фахівців (а саме — державних службовців (інших професійних 
груп та фахівців), які займаються правотворчою (нормопроектною) діяльністю), та їх ставлення до своїх 
професійних обов’язків, виходячи із специфіки вказаної діяльності. Змістом етики правотворчої діяль-

Доктринальні підходи та виміри
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ності є: суб’єктивні (або загальні) фактори (тобто ті, які стосуються внутрішніх моральних якостей осо-
би, її особистих переконань і не залежать від роду її діяльності) та об’єктивні (спеціальні) фактори (такі, 
що безпосередньо стосуються професійної діяльності — відповідні правові норми, що регулюють дану 
діяльність та вимоги до неї, ставлення особи до них, також удосконалення фахових навичок та знань тощо). 

До суб’єктивних факторів відносяться: високий рівень правосвідомості та моральної і правової куль-
тури, повага до прав людини, її честі й гідності, чесність, порядність, принциповість, неупередженість, 
моральна стійкість та відчуття особистої відповідальності.

До об’єктивних — урегульованість даної діяльності відповідними нормативно-правовими актами, 
професіоналізм, компетентність, визнання соціальної цінності права та верховенства права над законом, 
знання юридичної техніки, знання політики та законодавства держави, конфіденційність, добросовісне 
відношення до своїх професійних обов’язків, відчуття відповідальності перед суспільством та держа-
вою за свою діяльність.
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РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Проблематика соціальної держави була і залишається актуальним об’єктом правових досліджень. 
Це пов’язано перш за все із неоднозначним сприйняттям даного феномену, його сутності, принципів 
і складових, та необхідністю наповнення реальним змістом конституційного положення про те, що Укра-
їна є соціальною державою. Попри наявні дослідження соціальної держави, недостатньо розробленими 
є питання принципів такої держави, зокрема, принципу рівності. Останній сприймається більше 
як ідеал, мета, яку в сучасних соціально-економічних та правових реаліях неможливо досягти. Водно-
час необхідно стверджувати, що і як будь-яке юридичне явище, рівність у якості принципу соціальної 
держави має власні ознаки, змістовне наповнення, проблеми реалізації.

Правовим характеристикам соціальної держави та рівності як правовому принципу присвячені до-
робки вітчизняних та зарубіжних дослідників Ю. Барабаша, А. Колодія, В. Лемака, Л. Мамута, В. Не-
рсесянца, Н. Оніщенко, О. Панкевича, Н. Пархоменко, О. Петришина, П. Рабіновича, О. Родіонової, 
О. Скрипнюка, О. Скурко, В. Чиркіна, І. Яковюка. Зазначені праці сприяли більш ґрунтовному осмис-
ленню феномену соціальної держави, стали основою для подальших наукових розвідок.

Мета статті полягає у визначенні поняття, сутності та проблемних місць реалізації рівності як прин-
ципу соціальної держави.

Чи може суспільство бути рівним? Ствердну відповідь дали б ініціатори Великої Французької револю-
ції, коли проголосили гасло про свободу, рівність та братерство. Ще раніше, у 1776 р., автори Декларації 
незалежності США припустили, що всі люди створені рівними і наділені певними невідчужуваними пра-
вами. Як міжнародний дороговказ сьогоднішнього дня, Загальна декларація прав людини 1948 р. містить 
положення, згідно з яким всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах [1]. Зда-
валося б, це продовження ідей американських борців за незалежність та французьких просвітителів? 
Ні, не зовсім. Адже ретельний аналіз цього положення свідчить не про рівність узагалі, а про рівність 
лише при народженні. Продовжуючи, можемо зазначити, що Загальна декларація прав людини фактич-
но допускає соціальну та правову стратифікацію. Йдучи ще далі, зазначимо, що інший же полюс розу-
міння принципу рівності демонструє відомий соціолог П. Сорокін, який стверджував, що суспільство 
без розшарування, з реальною рівністю його членів — міф, який так ніколи і не став реальністю за всю 
історію людства [2, с. 304]. Тим самим зазначимо, що палітра думок та позицій з приводу правової сут-
ності рівності є досить різнобарвною. 

В чому ж полягає соціальна цінність рівності як принципу соціальної держави? Перш за все, це 
з’ясування того, чим же є рівність з позицій побудови соціальної держави. В. Нерсесянц наголошував на 
необхідності чіткого виокремлення формальної та фактичної рівності. Перша з них відображає сутність 
правового принципу рівності і свідчить про те, що «у соціальній сфері рівність — це завжди правова 
рівність, формально-правова міра рівності. Адже правова рівність, як і всяка рівність, абстрагована (за 
власною основою та критерієм) від фактичних відмінностей і тому з необхідністю та за визначенням 
носить формальний характер» [3, с. 32]. Водночас, фактичну рівність вчений порівнював із зрівнялів-
кою, констатуючи її ірраціональний характер. В цілому ж говорячи про рівність як правову категорію, 
В. Нерсесянц наголошував на потенційній рівності, оскільки саме вона носить об’єктивний характер. 

Як засіб досягнення соціальної стабільності сприймає рівність інший відомий російський фахівець 
Б. Ебзеєв. На його думку, «зважена соціальна політика держави, ставить на меті рівномірне сприяння 
благу всіх громадян та розподілу матеріальних тягарів пропорційно їх економічному потенціалу, од-
ночасно виступає умовою соціальної стабільності» [4, с. 85]. Підтримуючи таке розуміння рівності, 
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варто вказати на цікаву особливість. Мова йде про розподіл матеріальних тягарів пропорційно еко-
номічному потенціалу громадян. Така позиція видається вдалим варіантом поєднання правомірних 
соціальних претензій держави та підтримки економічної активності громадян. На зв’язок соціальної 
держави та рівності звертають увагу представники вітчизняної теоретико-правової науки Н. Оніщен-
ко та Н. Пархоменко, стверджуючи, що формування соціальної держави та права, відповідної право-
вої системи можливе лише на основі реалізації конституційних положень щодо забезпечення рівних 
стандартів для кожного члену соціуму [5, с. 26]. 

Узагалі ж рівність як правове явище переважною мірою сприймається як складова конституцій-
но-правового статусу людини і громадянина. Саме на цій підставі конституції та закони різних країн, 
в тому числі й України містять положення про недискримінацію, критерії застосування пільг, привілеїв 
та інші явища, тісно пов’язані з рівністю. Проте, завданням правової науки є визначення критеріїв рів-
ності, сутнісного наповнення даного принципу, конструювання «запобіжників» викривлення та зловжи-
вання ним. Нам видається, що принцип рівності у його правовому вимірі носить переважно засадничий 
характер, який характеризує стартові можливості людини. Вони мають бути рівними, однаковими. Це 
певною мірою відображає природно-правові константи у публічно-правовій діяльності держави. 

Важливим теоретико-методологічним та світоглядним питанням розуміння принципу рівності як 
складової соціальної держави є акцентування уваги на рівності як меті чи рівності як засобі соціалі-
зації держави. На наше переконання, рівність як мета має більше недоліків, ніж переваг, оскільки вона 
фактично відтворює зрівнялівку, про яку писав В. Нерсесянц, шляхом абсолютизації рівних кількісних 
та якісних показників можливостей та реальних проявів життєдіяльності різних людей. З позицій філо-
софії права певною мірою можна обґрунтувати рівність як мету через показ позитивних характеристик 
ідеального суспільства та соціальної держави, де остання з метою задоволення інтересів окремо взятої 
людини намагається гарантувати їй рівність у правах, рівність у соціальних та економічних стандартах, 
фактично підвищуючи статус одних за рахунок обмеження статусу інших. Що ж стосується рівності 
як засобу, вважаємо, що у нинішніх умовах він є більш адекватним відображенням стратегії побудови 
соціальної держави. Це свідчить про сприйняття рівності як засобу на шляху до досягнення чогось біль-
шого, чогось більш вагомого для суспільства та окремої людини. Думається, що сприйняття рівності як 
засобу в контексті соціальної держави засвідчуватиме шлях до таких соціально значимих явищ як спра-
ведливість, адекватність, пропорційність, свобода. А вони, у свою чергу, більш адекватно відображати-
муть соціальну державу, ніж якби порівнювати останню через розуміння рівності як мети. 

Цікаву позицію займає російський теоретик права В. Крусс, котрий, на відміну від більшості до-
слідників феномену рівності (які аналізують цей принцип, його сутність та ознаки), акцентує увагу на 
вимогах до людини, щоб вона мала змогу вважатися рівною. Так, автор, при аналізі конституційних 
цінностей, зокрема вказує, що «конституційна рівноцінність не безумовна. Конституційно рівними є 
люди, які сприймають смисл та значення конституційних цінностей та які визнають їх конституційну 
нормативність, здатні вірити у добро та справедливість» [6, с. 39]. Таке розуміння має право на існуван-
ня, проте воно, як видається, не бездоганне. Досліджуючи правовий смисл явища рівності, наголошу-
ючи на тому, що вимоги торкаються не самого феномену рівності, а фактично висуваються до людини 
(іншими словами, людина не сама по собі може мати право вважатись рівною, хоча б у формально-пра-
вовому сенсі), автор значною мірою обмежує права людини. Наскільки це правильний підхід? У своєму 
прикладі конституційних цінностей дослідник зауважує про конституційну рівність лише тих людей, 
які сприймають смисл та значення конституційних цінностей. А як бути із тими, хто не сприймає смисл 
та значення таких цінностей за освітніми, розумовими, світоглядними характеристиками? Вони уже не 
є рівними? А якщо конституційні цінності сформульовані необ’єктивно, якщо сам Основний закон дер-
жави не відіграє роль фундаменту нормативно-правової бази? Відповіді на ці питання важливі як з по-
зицій теоретико-правового погляду, так і з точки зору практичної правозастосовної практики. 

Невирішеною проблемою теоретико-методологічного характеру при дослідженні державно-правових 
явищ є співвідношення принципів рівності та свободи. Як перший, так і другий має свої позитивні харак-
теристики, втілення у життя яких на практиці дозволяє максимально забезпечити реалізацію прав, свобод 
та законних інтересів особи. Проте, нерідко мають місце протиріччя між принципом рівності (як одним 
із основоположних для соціальної держави) та принципом свободи (котрий забезпечує вільний розвиток 
особистості, лібералізацію багатьох сфер суспільного життя) [7, с. 65]. У цьому зв’язку має рацію В. Мала-
хов, котрий стверджує: «Суспільству приходиться вибирати: рівність чи свобода. Одне несумісне з іншим 
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у масштабах суспільства. Рівність — безособовість, формальність, свобода — індивідуалізованість, зміс-
товність» [8, с. 207]. Об’єктивно, треба розуміти так, що одночасно всі не можуть бути і рівними і вільними. 
Виходом із такого методологічного кута спроможна стати позиція провідного вітчизняного теоретика права 
П. Рабіновича, котрий стверджує, що до тенденцій розвитку та забезпечення основоположних прав людини 
належить, серед іншого, поширення принципу правової рівності на дедалі більше коло людей [9, с. 29]. 

На завершення вважаю за необхідне вказати наступне:
1. Рівність необхідно сприймати як один із ключових правових принципів соціальної держави. Пере-

важною мірою він виражений на початкових етапах життя людини (і в цьому проявляється його при-
родно-правовий характер), проте у подальшому саме держава в своїх претензіях називатися соціальною 
повинна здійснювати певні заходи, спрямовані на забезпечення не стільки фактичної рівності, скільки 
формальної (правової).

2. Реалізація на практиці принципу правової рівності не свідчить про абсолютну неприпустимість за-
стосування державою протекційних, адаптаційних заходів, спрямованих на покращення правового стату-
су окремих категорій громадян. Головне, що має бути притаманно такого роду діяльності, — прозорість, 
об’єктивність та закріплення на найбільш можливо прийнятному нормативно-правовому рівні. 

3. Рівність має сприйматися як засіб для досягнення інших загально соціальних цінностей, а не як 
мета при конструюванні організаційно-правових кроків, спрямованих на побудову соціальної держави. 
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Стеценко С. Г. Рівність як основоположний принцип соціальної держави.
У статті висвітлюються проблемні питання принципу рівності в контексті соціальної держави. Проаналізовано відмінності 

сприйняття даного принципу в контексті розуміння творців Декларації незалежності США та Великої Французької революції 
та реалій сьогоднішнього дня. Акцентована увага на розумінні принципу рівності як меті чи рівності як засобі соціалізації дер-
жави. Критично проаналізовані позиції стосовно висування вимог до людини у контексті принципу рівності. 

Ключові слова: основоположні принципи, соціальна держава, рівність, мета, засіб. 

Стеценко С. Г. Равенство как основополагающий принцип социального государства.
В статье рассматриваются проблемные вопросы принципа равенства в контексте социального государства. 

Проанализированы различия восприятия данного принципа в контексте понимания создателей Декларации независимости 
США и Великой Французской революции и реалий сегодняшнего дня. Акцентировано внимание на понимании принципа ра-
венства как цели или равенства как средства социализации государства. Критически проанализированы позиции относительно 
выдвижения требований к человеку в контексте принципа равенства.

Ключевые слова: основополагающие принципы, социальное государство, равенство, цель, средство.

Stetsenko S. Equality as a fundamental principle of the social state.
The article highlights the problems of the principle of equality in the context of the welfare state. The differences of perception 

of this principle in the context of understanding the creators of the Declaration of Independence and the French Revolution and the 
realities of today. The attention is focused on understanding the principle of equality as a goal or equality as a means of socialization 
state. Critically analyze position on the nomination requirements in the context of the principle of human equality.

Key words: basic principles, welfare state, equality, objective, means.
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ПОНЯТТЯ СВОБОДИ 
ТА ЗАХИСТ ЇЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МЕЖ 

У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ МІСТІ 
Впродовж останніх століть панівною була просвітницька теза про «темне Середньовіччя», яка підтвер-

джує, що в ті часи цілком ігнорувалося поняття свободи, нині втрачає силу і видається ідеологічним тавром. 
Відтак, розпочата багатьма гуманітарними науками ревізія Середньовіччя передбачає осмислення юридич-
них підстав свободи людини, корпорацій та механізмів її захисту в той історичний період. Природно, що 
розв’язання настільки складного питання слід розпочинати з окремих суспільно-політичних сфер, адже 
середньовічне суспільство становило ієрархічне єднання трьох станів — духовенства, феодалів і городян 
(селян). Представники кожного зі станів мали, з одного боку, близькі за змістом уявлення про внутрішню 
і зовнішню свободу й механізми її захисту (згуртовувало єдине джерело — християнство); з іншого, — 
інституційні свободи кожного стану, порівняно з іншими, були не співвідносними. Певно, саме це й надало 
відомому фахівцю Середньовіччя А. Гуревичу нагоду зазначити: «…середньовічне суспільство — суспіль-
ство, що знає широкий діапазон градацій свободи і залежності. Для нього не характерне єдине та чітке ви-
значення свободи. Ці поняття відносні, немає ані повної свободи, ані повної несвободи» [1, c. 159].

Отож, середньовічний індивід усвідомлював своє станове положення як богодане — це той простір, 
у межах якого він мусить реалізувати своє земне життя. В межах окремого соціального простору (ста-
ну або, вужче, корпорації) середньовічна людина користувалася відносною свободою, яка припинялася, 
якщо індивід виходив із неї. Таким чином, рубіконом середньовічної свободи був стан або корпорація, 
поза межами якої діяли зовсім інші критерії свободи, іноді протилежні уявлення про права та обов’язки.

Найпрогресивнішим станом середньовіччя, який затвердив свій рівноправний політико-юридичний ста-
тус у ХІ ст., були городяни. Середньовічне місто з його юридично-раціональним та республіканськими 
уявленням про свободу в подальшому стане матрицею, яка надасть можливість національним монархам 
здійснити регламентацію державних інституцій абсолютизму [2, с. 217]. Більше того, саме в просторі се-
редньовічного міста затверджуються ранньобуржуазні свободи й механізми їх реалізації, що, набуваючи 
юридичної форми, стали ідеальним взірцем соціальної консолідації майбутнього модерного суспільства. 
Враховуючи означені чинники, автори пропонованого доробку визначають мету свого дослідження — 
окреслити зміст свободи в уявленні городян в епоху Високого Середньовіччя та розкрити юридичні виміри 
її реалізації в межах середньовічного міста. У своїй розвідці автори спиратимуться на дослідження відомих 
урбаністів: І. Гревса, М. Анциферова, М. Оттокара, В. Рутенбурга, С. Стама, М. Вебера, Г. Зіммеля та ін.

Одним із факторів виникнення та існування середньовічного міста і його права була традиція про-
мессивних клятв. Остання мала декілька рівнів дії: від індивідуальних — клятв у дружбі й вірності 
городян один одному; корпоративних клятв і загальноміських обітниць — присяги мешканцям іншого 
міста або клятви вірності королю, феодальному сеньйору. Як окрема імперативна норма, зміст первісної 
клятви був закладений у хартіях середньовічних міст. У цьому сенсі Г. Дж. Берман наголошує «…багато 
міст було засновано шляхом принесення урочистої колективної присяги або низки присяг на вірність 
хартії, яку перед тим було вголос прочитано всім громадянам. Хартія була в певному сенсі суспільним 
договором» [3, c. 387]. Зрештою, із особистих воль та корпоративних рішень складалася арифметична 
сума гомогенності, єдина цілісність (universitas) міста, яка базувалася на визначенні права кожного горо-
дянина формувати сферу вільного життя і вирішувати її долю.

У разі необхідності промессивну клятву підтверджували всі мешканці міста. За складних обставин 
зовнішньої політики, у випадку підписання договору з іншою комуною всі городяни знову давали клят-
ву вірності та дружби. Така процедура могла займати декілька днів (наприклад, договір Флоренції 
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з Сієною у 1208 р. тривав три дні), де кожен громадянин особисто визначав свою згоду з пунктами 
договору, що фіксувалося письмово [4, c. 176]. Згадана практика не лише підтверджує високий рівень 
індивідуалізму на теренах середньовічного міста, а й окреслює межі свободи городянина, в яких фор-
мувалося поняття незалежності (суверенності) міста — його колективне уявлення про гідність і честь. 
Міське право поєднувало в собі промессивну клятву городян із дарованою хартією вільності (charter of 
liberties) сеньйорів міста (короля, єпископа та ін.). Примітно, що останні теж давали священну клятву: 
«Ми нашою монаршою владою стверджуємо і уступаємо вам і вашим нащадкам всі вищевикладені пра-
ва та вільності… при цьому поклявшись на найсвятішому» [5, c. 139].

Двосторонність промессивних клятв формувала сакральний образ міських хартій — тих громадян-
ських прав і свобод, які з удосконаленнями та роз’ясненнями набували статусу перших писаних консти-
туцій міста, стаючи підмурівком його незалежної судової системи [3, c. 390-391]. Таким чином, міське 
право з часу виникнення комун стає виразником єдиної волі городян та сеньйорів. Середньовічні міста 
ставали першими великими правовими асоціаціями Європи, які завдяки сакральному освяченню отри-
мали автономне право реалізувати та боронити свою свободу на власний розсуд. Отож, одним із клю-
чових моментів у змісті міської свободи стає відповідальність городян за власні дії. Відповідальність 
усвідомлювалась як індивідуально-колективна клятва Богові відстоювати злагоду і мир у земному житті, 
зберігати гармонію трьох станів — усього християнського універсалу.

Забезпечення загального миру і блага, корпоративної «користі», що було пов’язано з вимогою розумної 
та моральної дії, стає основною метою життя городян. До наведеного варто додати такі принципи як спра-
ведливість і рівність його суб’єктів. Міське поняття рівності поєднує в собі два концепти: християнську 
рівність вірян перед Богом і рівність «усіх» перед встановленою міською громадою, прийнятим усіма горо-
дянами законом — auquitas. Імовірно, саме завдяки принципу рівності міське право набуло світського харак-
теру. Втім, міське право не було єдиним, а поділялося на нормативні документи: statute, — до яких належали 
первісні клятви городян до утворення союзу; та leges — видані владно-міськими структурами правові до-
кументи (аж до рецепції юстініанового Corpus Iuris Civilis). Втім statute та leges чітко не розокремлювалися, 
діючи як єдиний юридичний комплекс [6, c. 238]. Така особливість міського життя — множинність упоряд-
кованих, але різних правових явищ — зумовлювала традицію розмаїття правового життя, призвичаювала 
городян до більш динамічного і толерантного сприйняття соціально-економічних відносин. Завдяки остан-
ньому формувалася різнорідність видів та рівнів міського права, у гетерогенності яких кожен городянин 
повинен був розумітися. Це, у свою чергу, створювало суверенний простір свободи як окремої корпорації, 
так і, до певної міри, свободи особистості. Такий простір надавав людині можливість самостійного вибору.

Необхідно закцентувати ще на одній обставині — право середньовічних міст поєднувало в собі як 
канонічні, так і світські норми. Завдяки цьому міське право різною мірою відтворювало основоположні 
євангельські цінності. Ключовими принципами християнських норм були рівність городян і «чужаків» 
(іноземців); принцип відповідності покарання заподіяній шкоді, недоторканності житла; осуду неправ-
дивого свідчення тощо. Але найголовнішим принципом і первинною метою міського права було за-
безпечення миру на всіх соціальних рівнях. Так, хартією Страсбургу проголошено: «…на тій почесній 
умові заснований Страсбург, щоб кожна людина… мала в ньому мир» [5, c. 124]. Ідеальний же мир усві-
домлювався не лише як Всесвітня категорія «божого миру» або колективної безпеки, а вміщував саме 
індивідуальний стан, гарантії безпеки та миру окремої родини й гідності городянина. У хартії ж Меде-
баха було закріплено: «Той, хто вдарить когось… так, що проллється кров… буде побитим батогами і 
волосся його… будуть острижені, бо він зганьбив «божий мир» [5, c. 49]. Згадані норми свідчать, що їх 
автори усвідомлювали поняття «миру» як багаторівневу, цілісну категорію, яку необхідно процедурно 
зберігати завжди і скрізь, передусім, на індивідуальному рівні взаємовідносин.

Більшістю статей міських хартій Західної Європи на правовому рівні визначені та закріплені гарантії 
громадянських прав і свобод: право на життя, недоторканність особистості й житла, гарантія недотор-
канності приватної власності городянина — лише судова ухвала надавала право на захоплення при-
ватної власності. Так, хартією Фрейбурга (1120 р.) було затверджено: «Ніхто не повинен оволодівати 
будинком… городянина або привласнювати його власність без судового рішення міста» [7, c. 197]. В 
міському праві фіксуються прообрази права на свободу вибору місця проживання і свободу пересуван-
ня [8, c. 85]. Також до свобод городян відносили: свободу спадкових розпоряджень, право вести віднос-
но вільну ринкову діяльність, захист від довільних арештів та обшуку тощо.

Варто зауважити, що, хоча здебільшого міське право відстоювало корпоративні інтереси, воно все ж 
визначало та захищало деякі індивідуальні права людини в межах корпорації. При виникненні корпора-
ції принцип рівності й обов’язок захисту найманих робітників чи бідних верств населення був закладе-
ний у її первісний статут і підтверджений міським правом. Е. Аннерс звертає увагу, що під впливом «Ди-
гесту» Ульпіана «Книга правосуддя» судебник Орлеана (бл. 1260 р.) проголошує: «…корпорація може 
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бути створена тільки на основі чіткої угоди, і їй належить тільки те, що в ньому розглянуто. Корпорація 
може створюватися та має юридичну силу і у разі майнової нерівності сторін. Тоді бідний вносить своєю 
працею і розумовою здібністю такий самий внесок, як багатий грошима і земельними володіннями» [9, 
c. 192]. Паризька «Книга ремесел» Етьєна Буало є прикладом стандартизації праці найманих робітників, 
що засвідчує прагнення середньовічних легістів юридично обмежити можливі зловживання і зберегти 
соціальний мир у місті. Загалом же слід визнати, що впровадження статутів цехових об’єднань у сферу 
публічного права перетворювало професійні корпорації на юридичних суб’єктів, наділених повноважен-
нями регламентувати професійну діяльність людей і захищати їх у ході цієї діяльності [10, c. 123].

Позитивна юридична синхронізація інтересів багатих і бідних, практичне затвердження справедли-
вості й рівності впливали на більш вагому проблему — питання стійкості республіканського устрою 
в комуні, утримання соціального миру. В ідеальному сенсі, як відмічає Р. Патнам, «…успіх комуналь-
ного республіканства залежав від готовності його лідерів ділитися владою з іншими, як із рівними». 
Очільники комунальних республік вільно і прогнозовано через детально розроблені кодекси законів ви-
значали легітимні межі власного правління задля обмеження своєї могутності [11, c. 153].

Як результат зовнішніх компромісів та наслідок гострих внутрішніх міжкорпоративних конфліктів 
міське право наводить більш високий рівень усвідомлення нових реалій соціально-політичних відносин 
та віднайдення більш ефективних форм соціального контролю, можливих компромісів між конфлікту-
ючими угрупованнями, між індивідуальним та колективним суверенітетами. Невпинне вдосконалення 
міського права, що накладалося на ранньобуржуазні відносини городян у процесі торговельних і трудо-
вих відносин, формувало загальну міську правову свідомість, своєрідні правові інституції.

Також доречно згадати, що життя в місті в силу природних причин (скупченості, концентрації різно-
рідних інтересів, яскраво виражених соціальних розбіжностей, участі в політичних подіях) було занадто 
динамічним, щоб міське право встигало за його плином. Відтак, непересічну роль у консолідації міської 
громади відігравали моральні імперативи — чесноти. Їх ключовим принципом була відмова від насилля 
з боку влади за умови, що городянин сам співвідноситиме свої інтереси з комунальним благом. 

Коли ж траплялося навпаки, і окрема адміністративна особа або якась міська корпорація порушувала 
права городянина чи корпорації, відповідь була доволі прогнозованою — повстання. Найчастіше задля 
захисту власної гідності та своїх громадянських прав повставали бідні верстви міста. Їх виступи хоч 
і призводили до чималих жертв і матеріальних збитків, водночас мали легітимний характер. Повсталі 
із сакральною шанобою ставилися до міських інституцій і традицій, всіляко наголошуючи, що висту-
пають на захист істинних цінностей комуни проти «зрадників» або «узурпаторів». Лише в крайньо-
му випадку їх остаточною метою було досягнення справедливості — повернення порядку, деякі зміни 
в політичному устрої комуни, необхідні щодо їх інтеграції в міські структури влади.

Повстання городян свідчило про те, що навіть найбідніші їх представники не піддавали сумніву свою 
повноправність. 

Утім ідеальною формою вирішення конфлікту городяни вважали не повстання, а судовий арбітраж, 
результатом якого були доповнення до міської хартії чи нова конституція міста. Зазвичай більшість та-
ких конституцій захищала та розширювала громадянські права городян, та деякі навіть більше захища-
ли гідність інших верств населення міста. Наприклад, законом республіки Флоренція від 1289 р. коло-
нів (кріпаків) було визволено від феодальної залежності. Цікавим видається обґрунтування визволення 
селян, наведене в законі: «…бо це суперечить свободі особистості» [12, c. 22].

Отже, городяни певною мірою відчували себе вільними особами — громадянами, які мають гідність 
та визначені законом права на свободу. Це відчувалося в повсякденному житті міської громади, де кож-
ний городянин мусив бути добродійним у всіх сферах життя. Дотримання чеснот потребували міські 
закони. Так, у Фрейбурзі навіть незначна образа підлягала покаранню штрафом, а за лайку на адре-
су дружини бюргера штраф становив 10 фунтів. У Хагенау абсолютно кожен, хто «…дав волю своєму 
життю безпутно і що образив непристойними словами кого-небудь з городян», повинен був сплатити 
штраф. Якщо людину викривали в такого роду провині тричі, її виганяли з міста без права повернення 
[13, c. 258-259].

Ще більше вимог міська традиція та право висували до громадських діячів. Вони повинні бути людь-
ми «доброї слави» — у цьому разі йшлося про суспільні чесноти — вірність, чесність, законослухня-
ність, відповідальність, навіть спокійний норов. Моральними вимогами ідеальний образ громадського 
діяча середньовічного міста не вичерпувався. Такі громадяни власним коштом утримували штат клерків 
і несли матеріальну відповідальність за ухвалені судово-адміністративні рішення.

Таким чином, поняття свободи в хартіях і статутах середньовічного міста передбачає, передусім, збе-
реження миру, колективну відповідальність перед Богом за штучно створені прості міста, де повинні 
реалізуватися християнські принципи рівності та справедливості. Міське право, що акумулювало ран-
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ньобуржуазну традицію, фіксує свідомий моральний стереотип, відповідаючи якому городянин міг ста-
ти повноправним учасником громадського життя міста. Водночас норми міського права консолідували 
міську громаду, робили її солідаристською спільнотою, де інтереси індивіда зливалися з корпоративни-
ми інтересами, перетворюючись на компоненту гомогенного простору соціуму. Міське право суперечи-
ло клієнтарним відносинам феодального світу, в межах колективної солідарності створюючи публічний 
простір свободи, яким затверджувалися демократичні цінності в межах міста.
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Шевченко А. Є., Туренко О. С. Поняття свободи та захист її індивідуальних меж у середньовічному місті.
У статті визначені окремі аспекти змісту поняття свободи в уявленні городян епохи Високого Середньовіччя та розкрито 

юридичні підстави її реалізації в межах середньовічного міста. Поняття свободи в хартіях середньовічних міст має за мету ко-
лективну відповідальність перед Богом за збереження миру в містах, де повинні реалізуватися християнські принципи рівності 
та справедливості, що, своєю чергою, сприяє затвердженню юридичних підстав захисту індивідуальних свобод.

Ключові слова: свобода, промессивна клятва, хартія, рівність.

Шевченко А. Е., Туренко О. С. Понятие свободы и защита ее индивидуальных границ в средневековом городе.
В статье определены отдельные аспекты содержания понятия свободы в представлении горожан эпохи Высокого Средне-

вековья и раскрываются юридические основания ее реализации в пределах средневекового города. Понятие свободы в хартиях 
средневековых городов имеет целью коллективную ответственность перед Богом за сохранение мира в пределах города, где 
должны реализоваться христианские принципы равенства и справедливости, что, в свою очередь, способствует утверждению 
юридических оснований защиты индивидуальных свобод.

Ключевые слова: свобода, промессивная клятва, хартия, равенство.

Shevchenko A., Turenko O. The concept of freedom and defense of its individual verges in a medieval town.
Certain aspects of the notion of freedom in the representation of urban community in the era of the High Middle Ages are specifi ed; 

the legal basis for its implementation within the medieval city is revealed. The concept of freedom in the charters of medieval cities for 
a goal has a collective responsibility before God for peacekeeping within the city limits, where the Christian principles of equality and 
justice must be realized. That, in its turn, promotes the assertion of the legal basis of protection of individual liberties.

Key words: freedom, promessive oath, charter, equality.

Доктринальні підходи та виміри
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КОНФЛІКТ І КОПРОМІС У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРАВ НА ІНФОРМАЦІЮ ТА СВОБОДУ СЛОВА

У кожній цивілізованій державі суб’єктивне право має значущість і цінність для конкретної осо-
бистості й суспільства лише тоді, коли воно належним чином реалізується. Якщо ж право не втілю-
ється у життя, воно обов’язково замирає. У цьому зв’язку особливого значення і важливості набуває 
питання щодо якості практичної реалізації кожним громадянином закріплених у законодавчих актах 
суб’єктивних прав відповідно до встановлених форм. 

Проблеми, що виникають в процесі реалізації конституційних прав були предметом наукового ана-
лізу українських вчених О. Зайчука, А. Зайця, М. Козюбри, Н. Оніщенко, Ю. Оборотова, М. Панова, 
О. Петришина, С. Рабіновича, О. Скакун, М. Цвіка, Ю. Шемшученка. Однак питання форм прояву ком-
промісу і конфлікту в процесі реалізації конституційних прав залишаються за межами наукового аналізу.

З практичної точки зору, реалізація права є складним і багатоаспектним явищем правової дійсності, 
умовою вияву якого є соціальна активність суб’єктів права. Відповідно, реалізація права — це актив-
не здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, приведення їх у життя в 
діяльності людей і їх організацій [1, с. 315]. 

Громадяни України на сучасному етапі розвитку держави зіштовхуються з багатьма чинниками, 
існування яких негативно впливає на ефективність усіх форм реалізації прав людини. Серед них слід 
виокремити правові конфлікти, що виникають у процесі використання громадянином того чи іншого 
права в межах публічних чи приватних правових відносин.

Сучасна практика вимагає від юридичної науки всебічного дослідження різноманітних правових 
конфліктів, які формуються у процесі використання законного права громадянина. Враховуючи поліва-
ріативність і багатоаспектність конфліктів, які можливі в процесі використання прав громадянами Укра-
їни, здійснимо правовий аналіз реалізації ними прав, використання яких є, на наш погляд, найбільш 
конфліктним. Зокрема, це використання права на інформацію та свободу слова.

Не менш актуальною на сьогодні для українського суспільства залишається проблема повноцінного 
використання права громадян на отримання інформації, яка не є державною чи службовою таємницею.

Практичні аспекти реалізації цього права, а також стан формального закріплення неодноразово були 
предметом як наукових досліджень, так і професійних дискусій [2, с. 238–242]. Водночас сфера вико-
ристання громадянами України конституційного права на інформацію (ст. 34 Основного Закону) є до-
сить конфліктною. Однією з основних причин цього є недосконалість національного законодавства, що 
регулює інформаційні відносини.

Законодавство України гарантує кожному громадянинові право на інформацію. Згідно зі ст. 9 Закону 
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII [3] всі громадяни України мають право на 
інформацію, що передбачає можливість вчинення особою певних дій, спрямованих на використання цьо-
го права. Йдеться про передбачену законом можливість вільного одержання, використання, поширення та 
зберігання відомостей, необхідних громадянам для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Формально кожному громадянину держава забезпечує вільний доступ до відкритої інформації, а та-
кож інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених Конституцією і законами 
України. Водночас на практиці іноді виникає ситуація, коли громадяни України зіштовхуються з числен-
ними перепонами при використанні права на доступ до відкритої інформації. Так, ст. 29 Закону України 
«Про інформацію» [3] імперативно забороняє встановлення обмежень на допуск до відкритої інформації. 
Водночас ч. 3 цієї статті встановлює «переважне право» на одержання інформації громадянами, яким ця 
інформація необхідна для виконання своїх професійних обов’язків. Таке положення суперечить змістові 
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ст. 45 цього законодавчого акта, яка має назву «Охорона права на інформацію» і закріплює один з най-
важливіших принципів успішної реалізації громадянами цього права — принцип рівності громадян у ви-
користанні права на інформацію. В частині 1 ст. 45 Закону зазначено: «Держава гарантує всім учасникам 
інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації». Очевидно, дане положення 
виключає надання «переважного права» на доступ до відкритої інформації окремій категорії громадян.

Отже, зміст вказаних законодавчих приписів свідчить про колізійність (внутрішню конфліктність) 
норм найважливішого акта в системі інформаційного законодавства України, з приводу чого правова 
оцінка змісту ст. 29 Закону України «Про інформацію» [3] дала підстави українським і зарубіжним вче-
ним назвати вказане положення «сумнівним» [4, с. 505]. 

Через існування колізійності норм Закону України «Про інформацію» [3], зокрема через надання «пе-
реважного права» певній категорії громадян, практичне використання цього права ускладнюється і по-
тенційно породжує зовнішній правовий конфлікт на зовнішньому рівні взаємодії суб’єктів. Учасниками 
цього конфлікту є громадянин як суб’єкт реалізації права на отримання інформації, громадянин, який 
має «переважне право» на отримання цієї ж інформації, суб’єкт надання інформації і держава як гарант 
дотримання прав першої, другої і третьої категорії суб’єктів відповідних інформаційних відносин. Про-
аналізуємо модель подібних відносин більш детально. 

По-перше, з формально-юридичної точки зору не досить зрозумілим залишається законодавче фор-
мулювання «переважне право на одержання інформації». Виходячи з базових засад правового устрою 
організації державного і суспільного життя, які закладені в статтях 21, 22 Конституції України [5], гро-
мадяни користуються рівними правами і закони не можуть звужувати зміст і обсяг наявних прав. У та-
кому разі формулювання «переважне право» є таким, що за своєю сутністю суперечить принципу рівно-
сті прав громадян, а отже не відповідає Конституції України [5]. 

По-друге, закон визначив, що «переважним правом» на отримання інформації користуються грома-
дяни, яким ця інформація необхідна для виконання своїх професійних обов’язків. Слід наголосити, що 
«професійні обов’язки» не є «службовими обов’язками» і не завжди відповідають публічним інтересам 
суспільства і держави. «Професійний інтерес» може мати приватний характер або відповідати приват-
но-корпоративним потребам юридичних чи фізичних осіб. Тому встановлення на законодавчому рівні 
преференцій суб’єктам інформаційних відносин у використанні права на одержання інформації з огляду 
на задоволення їхнього професійного інтересу є таким, що не відповідає принципу верховенства права 
(ст. 8 Конституції України [5]). 

По-третє, важливим для практики використання права на одержання інформації є питання про межі 
здійснення інформаційних прав у цілому. Правова конструкція викладення змісту ст. 29 Закону Украї-
ни «Про інформацію» [3] не визначає правових меж використання «переважного права» на одержання 
інформації громадянином. Як зазначає С. Грібанов, «будь-яке право, як міра можливої поведінки особи, 
має певні межі як за своїм змістом, так і характером здійснення. Межі ці можуть бути більшими чи мен-
шими, але вони існують завжди. Межі є невід’ємною частиною будь-якого суб’єктивного права, а при 
відсутності таких меж, суб’єктивне право перетворюється у свавілля і тим самим взагалі перестає бути 
правом» [6, с. 22]. У випадку, що розглядається, законодавство не висуває імперативних вимог щодо 
меж здійснення цього права, які гіпотетично могли б знайти своє вираження у встановленні періодич-
ності використання права на «переважне» отримання інформації, впровадженні ліміту на обсяг одержу-
ваної інформації тощо. Визначення меж використання «переважного» права на інформацію є правовою 
гарантією рівності учасників інформаційних відносин, що не можна назвати обмеженням суб’єктивних 
прав громадян [7, с. 527].

По-четверте, на практиці об’єктивно не можна перевірити достовірність виконання особою про-
фесійних обов’язків як підставу для першочергового задоволення інтересу в одержанні тих чи інших 
інформаційних даних. Законодавство не визначило правовий механізм перевірки «першочерговості» 
права на одержання інформації у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Відповідно формують-
ся підстави для ситуації, коли кожен суб’єкт використання права на інформацію, намагаючись якнай-
швидше одержати потрібні інформаційні дані, буде намагатися скористатися преференцією «переваж-
ного права», посилаючись на виконання професійних обов’язків. Враховуючи те, що держава, зі свого 
боку, зобов’язана створювати умови для реалізації прав громадян, одночасне забезпечення нею принци-
пу рівності прав суб’єктів інформаційних відносин, з одного боку, і сприяння реалізації «переважного 
права» — з іншого, сприяє породженню правового конфлікту у використанні законного права на одер-
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жання інформації. Правокомпромісним засобом врегулювання даного конфлікту є виключення ч. 4 зі ст. 
29 Закону України «Про інформацію» [3] і закріплення положення, згідно з яким використання права 
на інформацію громадянами буде здійснюватись на засадах рівності прав учасників інформаційних від-
носин у порядку черговості звернення до суб’єктів надання відповідної інформації. У цьому законі та-
кож повинно бути чітко закріплено категорії осіб, які мають першочергове право на отримання інформа-
ції (ветерани Великої Вітчизняної Війни, Герої України тощо). 

Відчутний конфліктний резонанс має також використання громадянами України права на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів, переконань, яке гарантоване у ст. 34 Конституції 
України [5].

Зміст свободи думки і слова полягає у тому, що ніхто не може заборонити людині дотримуватися 
своїх думок, певним чином відображати об’єктивну дійсність у своїх уявленнях та публічно висловлювати 
ці матеріалізовані в мові відображення, в тому числі як погляди і переконання [8, с. 159]. Різноманітні 
аспекти реалізації цього права, а також соціально-правові наслідки його захисту неодноразово були в 
центрі уваги політиків, науковців та різних категорій спеціалістів у сфері захисту прав і свобод людини/

Слід зауважити, що використання права на свободу думки і слова ускладнюється насамперед не до-
сить чітким і конкретним власним формулюванням і тому вимагає певного роз’яснення.

По-перше, за допомогою законодавства або інших юридичних засобів не можна дозволити чи за-
боронити думку як таку, врегулювати процес появи, зміни або ж зникнення думок в індивідуальній 
свідомості кожної особи. Відповідно, припис ст. 34 Основного Закону [5] стосується не будь-якої думки, 
а лише тієї, яку вже виражено назовні, об’єктивована шляхом певної фізичної поведінки [9, с.187]. Лише 
така думка здатна зачіпати інтереси інших учасників суспільних відносин і, отже, набувати соціального 
значення. Право на свободу слова і вільне вираження поглядів санкціонує право людини на вільне ви-
явлення своїх думок, зокрема тих, які є поглядами та ідеологічними переконаннями (останні можуть 
при цьому стосуватися будь-яких сфер: зовнішньої політики, державної влади, економічних процесів, 
освіти і культури, розвитку законодавства тощо). 

По-друге, оскільки, крім поглядів та переконань, існують також інші форми мислення, то право на 
свободу думки стосується вираження й інших його «продуктів»: раціоналізованих почуттів, установок, 
орієнтацій, концепцій, теорій тощо. 

По-третє, зазначене право охоплює можливість використання будь-яких засобів вираження думки — 
як традиційних (усних, письмових, образотворчих та ін.), так і сучасних технічних (у тому числі й засо-
бів масової інформації).

У практичній площині використання цього права може бути досить конфліктним за характером і на-
слідками. У даному аспекті слід відзначити, що головною причиною можливого правового конфлікту 
при використанні права на свободу думки і слова є нехтування або перевищення обмежень, які вста-
новлюються для реалізації зазначеного права. Частина 3 ст. 34 Конституції України [5] передбачає, 
що «здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіаль-
ної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інфор-
мації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя». Наве-
дена частина коментованої статті присвячена характеристиці тих підстав, за яких закріплені у ній права 
можуть бути обмежені державою. Щодо інших обмежень прав людини і громадянина, то Конституція 
України передбачає, що такі обмеження можуть встановлюватися виключно на законодавчому рівні 
та мають бути офіційно-закріпленими в актах національного права. 

Всі підстави для обмеження права на свободу думки і слова, зазначені у вищенаведеному формулю-
ванні, можна поділити на три групи: а) загальносоціальні — забезпечення громадського порядку, запо-
бігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров’я населення; б) особистісні — захист прав, зокрема 
ділової репутації, інших людей; в) політичні — інтереси національної безпеки, територіальної ціліснос-
ті, підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, запобігання розголошенню інформації, одер-
жаної конфіденційно. Майже всі ці підстави передбачено також у найважливіших міжнародно-правових 
актах з прав людини, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 
1961 р. [9], Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1951 р. 
[10]. До того ж права, закріплені у частинах 1 і 2 ст. 34 Конституції України [5], можуть обмежуватись 
законом виключно за наявності лише тих підстав, які тут зазначені. Будь-які інші обставини, мотиви 
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не можуть бути причиною або приводом обмежень даних прав. Враховуючи аксіоматичність останнього 
твердження, можна на багатьох конкретних прикладах ілюструвати правову конфліктність використан-
ня права на свободу думки і слова. Проаналізуємо один з найбільш резонансних і суперечливих за сут-
ністю прикладів, який мав місце в новітній історії України.

Так, 28 листопада 2006 р. було прийнято Закон України «Про голодомор 1932–1933 років в Украї-
ні» № 376-V [11] (далі — Закон). Закон визначає, що голодомор 1932–1933 років в Україні є геноци-
дом українського народу. Водночас ст. 2 цього акта встановлює, що «публічне заперечення голодомору 
1932–1933 років в Україні визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв голодомору, приниженням 
гідності українського народу і є протиправним». Отже закон, визначивши, що заперечення голодомору 
є протиправним, створив правові підстави для встановлення в майбутньому адміністративної і (або) 
кримінальної відповідальності за заперечення фактів голодомору 1932–1933 років. 

З юридичної точки зору закон фактично заборонив особам висловлювати власну думку щодо віро-
гідності фактів геноциду українського народу, в тому числі й у межах професійної, наукової чи ділової 
дискусії. На додаток до вищезазначеного слід зауважити, що, враховуючи положення ч. 3 ст. 34 Кон-
ституції України [5] для визнання протиправним висловлювання власної точки зору щодо заперечен-
ня голодомору, відсутні юридичні підстави. Незважаючи на це, висловлювання із зазначеного приво-
ду формально визнаються в Україні протиправним діянням, а відповідно — в положенні ст. 2 Закону 
встановлено штучний правообмежуючий чинник щодо вільного використання права на свободу слова. 
Це у свою чергу є причиною правового конфлікту при використанні законного права особи на свободу 
слова, коли гарантована законом правова можливість висловити власну точку зору і переконання з при-
воду Голодомору зіштовхується з законодавчо передбаченою протиправністю можливого судження лю-
дини щодо тих чи інших історичних фактів. 

Визнаючи величезні втрати, яких зазнав український народ під час голоду 1932–1933 років, а також 
враховуючи те, що на сьогодні остаточно не з’ясовано і не досліджено повноцінну історичну картину 
голоду на Україні 1932–1933 років, ми пропонуємо внести зміни у ст. 2 Закону України «Про голодомор 
1932–1933 років в Україні» [11], виключивши положення щодо протиправності публічних висловлювань 
щодо заперечення голодомору 1932–1933 років на Україні. Це значно знизить «реакційність» закону, 
а також виключить виникнення конфліктних ситуацій, які можуть спіткати громадянина при викорис-
танні права на свободу слова в Україні.

Іншими словами, в Україні внаслідок неможливості фінансового забезпечення виконання приписів 
багатьох законодавчих актів набрала інерції тенденція, відповідно до якої суб’єкти законодавчої діяль-
ності приймають акти з багатьма нормами-деклараціями, що має негативні наслідки. М. Оніщук з цього 
приводу зазначає, що наявність багатьох декларативних норм має наслідком поширення правового нігі-
лізму в суспільстві [12, с. 32]. Гіпотетично декларативні норми будуть діяти у майбутньому, коли наша 
держава досягне належного рівня соціально-економічного розвитку. На практиці це призводить до ігно-
рування багатьох положень закону про права людини внаслідок об’єктивної неможливості їх виконання 
через фінансову неспроможність суб’єктів права.

Саме цей чинник В. Буткевич називає «ахіллесовою п’ятою українського законодавства» [13, с. 37]. 
На практиці існування правових колізій призводить до того, що одні протиріччя нормативних приписів 
(внутрішні правові конфлікти) правозастосовні органи просто ігнорують, а в інших випадках — посила-
ються на той правовий акт, який дозволить їм якнайшвидше винести змодельоване рішення. При цьому 
його реальний зміст не має першочергового значення, а все обмежується формальним вирішенням соці-
ального конфлікту у вигляді судового рішення на підставі права. Слід зважати на те, що судові рішення 
є лише одноразовою інстанцією пошуку вимушеного (і до того ж примусового) правового компромісу 
при виникненні конфлікту з приводу реалізації того чи іншого права. За таких умов конфлікт фактично 
не урегульовується, оскільки не ліквідовано його юридичні причини. 

Вищенаведений аналіз надає можливість зробити наступні висновки: 
1. Відчутною конфліктогенною проблемою використання тих чи інших прав громадян є колізії між 

положеннями акта (актів) національного законодавства, які закріплюють право громадянина, але водно-
час не закріплюють чіткий і оптимальний механізм його використання.

Одним з вагомих чинників виникнення конфліктів при використанні суб’єктивних прав є низька 
якість змісту правового акта і неузгодженість положень різних актів системи національного законодав-
ства між собою.

Доктринальні підходи та виміри
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В Україні діють акти, в яких формулюються права людини і водночас закладається потенціал не-
ефективності механізмів контролю за їх реалізацією, охороною і захистом. Так, використання пра-
ва (в суб’єктивному значенні) має форму процесу реалізації змісту диспозиції уповноважуючої нор-
ми, яка закріплює те чи інше суб’єктивне право особи чи громадянина. Проте такі недосконалості 
національної системи законодавства, як, зокрема, правові прогалини та колізії вносять деструкцію 
у процес використання деяких прав громадянами України, що вказує на конфліктність самої сфери ви-
користання права.

2. Найефективнішим правокомпромісним засобом упорядкування правових конфліктів у сфері вико-
ристання права є правотворча діяльність, зокрема прийняття нових процедурних норм, які допоможуть 
суб’єктам права використовувати у повному обсязі їх права.
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Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у процесі використання прав на інформацію та свободу слова.
Досліджено значення конституційних прав людини для забезпечення свободи та рівності. Особлива увага приділена ана-

лізу форм вияву конфліктів у процесі реалізації прав на інформацію та свободу слова. Виокремлено правокомпромісні засоби 
подолання цих конфліктів.

Ключові слова: правовий конфлікт, правовий компроміс, право на інформацію, право на свободу слова.

Бобровник С. В. Конфликт и компромисс в процессе использования прав на информацию и свободу слова.
Исследовано значение конституционных прав человека для обеспечения свободы и равенства. Особое внимание уде-

ляется анализу форм проявления конфликтов в процессе реализации прав на информацию и свободу слова. Определены 
правокомпромиссные средства преодоления этих конфликтов. 

Ключевые слова: правовой конфликт, правовой компромисс, право на информацию, право на свободу слова.

Bobrovnyk S. Confl ict and compromise in the process of fulfi llment of the right to information and freedom of speech.
The signifi cance of constitutional human rights in the course of ensuring freedom and equality was investigated. Special attention is 

paid to the analysis of forms of confl ict manifestation in the process of fulfi llment the right to information and freedom of speech. The 
right compromise measures of solving mentioned confl icts are defi ned.

Key words: legal confl ict, legal compromise, right to information, right to freedom of speech.
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«ПРАВО НАРОДУ» В КОНСТИТУЦІЙНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ США ТА ЙОГО МІЖНАРОДНЕ 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ДЕМОКРАТІЇ 

Право народу на охорону особи, житла, паперів і майна від необґрунтованих обшуків і арештів не по-
винно порушуватися. Жоден ордер не повинен видаватися інакше, як за наявності достатньої підстави, 
підтвердженої присягою або урочистою заявою; при цьому ордер повинен містити докладний опис місця, 
підмета обшуку, осіб або предметів, що підлягають арешту — поправки ІV до Конституції США (1791 р.).

Метою дослідження є системний аналіз змістовних, структурних і функціональних характеристик «прав 
народу» як основи інститутів правової системи, суспільного і державного явища, а також можливостей 
його методологічного застосування в юридичній теорії, науковому пізнанні, дослідженні процесів структу-
рування, функціонування і розвитку громадянського суспільства і правової держави. Досягнення цієї мети 
потребує звернення до історії правової думки і до сучасної законотворчої діяльності, де і викристалізувало-
ся уявлення про феномен, який отримав назву «право народу». Метою аналізу є визначення ключових рис 
правових основ і механізмів їх побудови з тим, щоб вони стали продуктом вільної громадянської спілки 
людей і знаходилися під їх контролем, розробити комплекс практичних заходів щодо підтримки розвитку 
інститутів правової системи як засобу соціалізації держави та захисту прав і свобод громадян.

В сучасній Україні проблема правової системи опинилася в центрі політико-правових досліджень та 
дискусій. Поняття «права людини» та «правова система» ємко увійшло у понятійний апарат теорії дер-
жави і права, політології, соціології, конституційного права тощо. Цього не скажеш про явище «права 
народу», яке є здобутком англо-американської правової моделі і, значною мірою, фундаментом форму-
вання основних засад «прав людини».

Останнім часом на різних рівнях і з різних приводів часто вживаються терміни «права людини», 
«правова система», «громадянське суспільство» і «правова держава» в контексті реформування системи 
державного управління, створення механізмів гарантування прав людини як на національному, так і 
міжнародному рівнях. При цьому одні виходять з бажання підкреслити, що, проголосивши себе суве-
ренною і незалежною, Україна стала демократичною правовою державою, з розвиненим громадянським 
суспільством, а інші — з прагнення довести, що побудова такого типу суспільства і держави є справою 
більш віддаленої перспективи. 

Хоча сучасна українська дійсність характеризується невисоким рівнем правової і політичної культу-
ри, правовим нігілізмом, слабкістю демократичних традицій і навичок. У зв’язку з цим доречним є звер-
нення до зарубіжних наробок та досвіду по створенню ефективно діючої правової системи, зокрема, 
у США. Однак і нині дискусійними залишаються саме поняття «система забезпечення громадянських 
прав» і його сутнісні ознаки. Відкритими залишаються і питання щодо етапів становлення, різновидів 
інститутів, форм взаємодії з державою, перспективи інститутів правової системи. Така наукова невизна-
ченість стримує процес реалізації правової і політичної реформи, якої давно потребує Україна.

У сучасній правовій науці створено низку фундаментальних праць, які забезпечують ґрунтовну мето-
дологічну основу для осмислення понять, явищ і форм розвитку сучасної правової системи та міжнарод-
ної системи права. Зокрема, це ідеї та наукові доробки таких дослідників, як В. Нерсесянц, Б.О. Кістяків-
ський, М. Козюбра, О. Копиленко, А. Колодій, Р. Павленко, Р. Патнем, В. Погорілко, П. Рабінович, К. Роде, 
В. Селіванов, Ш. Смід, В. Тацій, Р. Ціппеліус, І. Шапіро, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, В. Авер’янов, 
В. Андрейцев, А. Батіффоль, Р. Белламі, П. Бельди, Ю. Габермас, В. Горбатенко, А. Заєць, В. Кампо, Дж. Кін, 
О. Лафонтен, Г. Луф, Р. Патнем, В. Погорілко, К. Роде, С. Рябов, О. Скрипнюк, Ш. Смід та ін.
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В Англії ще в XIV ст. склалося розділення правової системи на «право» у власному сенсі і «спра-
ведливість» або «право справедливості». «Право» (у тому сенсі, в якому цей термін вживається в кон-
ституціях) об’єднує норми загального (прецедентного) права і статутного права (законодавства, що ко-
дифікує). «Право справедливості» з’явилося в Англії як доповнення до загального права — коли для 
вирішення суперечки не знаходилося відповідного розпорядження в загальному праві, сторона могла 
звернутися за «справедливістю» до короля [4, с. 259]. Такого роду скарги передавалися на розгляд лорд-
канцлерові. Поступово були створені особливі «суди справедливості», що діяли на основі широкого 
розсуду суддів і «вдягали» свої рішення переважно у форму судових наказів, що забороняють яку-не-
будь дію. Згадка в Конституції США про те, що федеральні суди вирішують справи, засновані на «праві 
і справедливості», є віддзеркаленням правових традицій Англії. 

«Мій будинок — моя фортеця», — свідчить старовинна англійська приказка. У. Пітт-старший, відо-
мий державний діяч Великобританії XVIII століття, виступаючи в парламенті в 1763 році, так розвинув 
цю думку: «Найбідніша людина може оголосити про непокору владі корони, знаходячись у стінах своєї 
хатини. Вона може бути розвалищем з дахом, що здригається від вітру, і пронизливими її наскрізь про-
тягами, в неї можуть уриватися буря і дощ, але король Англії в неї увірватися не може. Вся його сила 
кінчається біля порогу старого житла» [5, с. 260]. Проте американці знали про численні зловживання 
королівською владою: у Великобританії так звані «загальні ордери» (що не містили імен осіб, які під-
лягають арешту, або вказівки місця обшуку) широко використовувалися представниками корони в ма-
сових облавах, арештах і обшуках, направлених проти політичної опозиції; у самих американських ко-
лоніях королівським чиновникам видавалися безстрокові «загальні ордери» на безперешкодні обшуки 
жител і торгових помешкань під приводом виявлення контрабандних товарів [1, с. 202]. 

Серед англійських запозичень у правовій системі США слід згадати, наприклад, інститут журі; та-
кож у Конституції США згадується, але не розкривається поняття «справи адміралтейської і морської 
юрисдикції». Укладачі Основного закону США просто запозичували британську термінологію. У Англії 
до «морської юрисдикції» відносилися всі справи, що виникали у зв’язку з судноплавством у відкрито-
му морі, а до «адміралтейської» — справи, пов’язані з державним регулюванням перевезень вантажів, 
змістом портів, рибальством. Сучасне зведення норм адміралтейського і морського права США (закони 
і прецеденти) регулює всі правовідносини, що виникають у зв’язку з морським і річковим судноплав-
ством, перевезенням вантажів по воді, управлінням портами і т.п.

Конституція США, прийнята у 1787 р., є першою писаною і водночас впровадженою у державно-правове 
життя конституцією в історії людства та основою сучасної правової системи Сполучених Штатів. Вона була 
прийнята ще в той час, коли майже у всьому світі панував монархічний устрій. Основи демократії існували 
лише в небагатьох європейських країнах. Ця Конституція з’явилася майже за два роки до Великої фран-
цузької революції. Для того періоду вона безумовно була видатним за своїм демократичним характером до-
кументом хоча б тому, що вона оформила створення на американському континенті єдиної великої демокра-
тичної республіки. Суспільна свідомість США схилялася до необхідності встановлення міцної федеральної 
демократичної держави — «досконалішого Союзу», як сказано в преамбулі до Конституції США.

Конвент, що розробив і прийняв Конституцію, зібрався в травні 1787 р. у Філадельфії. 55 делегатів 
Конвенту (від 12 з 13 штатів), що засідав під головуванням Джорджа Вашингтона, являли собою хоча 
і невеликі, але вельми суттєві збори. Згодом американські історики, включаючи й наших сучасників,
неодноразово висловлювали думку, що в США неможливо було б повторно зібрати таку представницьку 
колегію просто за браком належних розумів. Учасників Конвенту самі американці шанобливо іменують 
«батьками-засновниками». Дійсно, делегатами Філадельфійського конвенту були вибрані видатні дер-
жавні і політичні діячі, учені, філософи, юристи. Досить назвати декілька імен: Джордж Вашингтон, 
Олександр Гамільтон, Бенджамін Франклін, Джеймс Медісон, Едмунд Рандольф, Джеймс Вільсон. 

Перед засновниками правової системи і Конституції США було поставлено потрійне завдання: ство-
рити правову систему ефективної, звітної і контрольованої суспільством влади, створити «досконалі-
ший Союз», надійно гарантувати права громадян і власників. 

До фундаменту правової конституційної системи США покладено три основні політико-правові 
принципи — розподіл влад, федералізм і судовий конституційний нагляд. Жоден з них у самій Консти-
туції прямо не згаданий, але вони втілені в її різних розпорядженнях [3, с. 15].

Принцип розподілу влад, трансформований американським правовим мисленням в систему «забо-
рон і противаг», припускає організаційну незалежність трьох «гілок» державної влади — законодавчої, 
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виконавчої, судової та розмежування між ними відповідних функцій. При цьому потрібно відзначити, 
що засновники Конституції ніколи не думали про створення якоїсь «тривладності» — системи трьох по-
вністю незалежних одна від одної влад. Для практичного здійснення цієї влади вони створили механізм 
взаємодіючих (за допомогою «заборон і противаг») органів, які вважалися носіями відповідно законо-
давчій, виконавчої і судової влади. На федеральному рівні три «галузі» влади представлені конгресом, 
президентом і Верховним судом. 

Розподіл влади як принцип американської правової системи і державності, що припускає відносну 
самостійність найвищих органів влади по відношенню один до одного, виражає демократичні засади 
державного ладу США. Розділення законодавчої, виконавчої і судової сфер державного управління пе-
решкоджає зосередженню влади в одних руках і тим самим не допускає зростання тиранії. 

Другий правовий принцип — федералізм також у самій Конституції не згаданий, але витікає з її поло-
жень. Правова система США встановила систему дуалістичного федералізму, в основі якої лежить суворе 
розмежування сфер компетенції Союзу і суб’єктів федерації — штатів. Утворення першої в світовій історії 
федерації було актом величезного значення. Американський федералізм пройшов довгий і складний шлях 
розвитку, суть якого полягала в боротьбі, що продовжується до цих пір, між сепаратизмом і централізмом. 

Третій доктринальний принцип правової державно-політичної системи США — конституційний на-
гляд. Такого роду нагляд реалізується судовою владою відносно двох інших «гілок» влади, а його вели-
чезне значення для розвитку американського суспільства полягає в тому, що суди визнають невідповід-
ними Конституції і, тим самим, недійсними закони конгресу, акти виконавчої влади. Тенденції розвитку 
конституційного механізму і американської державності багато в чому визначаються рішеннями судів.

Повноваження, які не делеговані Сполученим Штатам цією Конституцією і користування якими не за-
боронене нею окремим штатам, зберігаються відповідно за штатами або за народом (поправка X (1791 р.). 
Конституція ніде не згадує федералізм, проте його принципи є ключовими для тієї форми державного 
устрою США, яка з ратифікацією Конституції прийшла на зміну Конфедерації. Не згадуючи «федерацію» 
текстуально, Основний закон припускає її в багатьох своїх положеннях. Так, Конституція сама по собі, без 
поправок, достатньо детально визначила статус Союзу і його суб’єктів, розмежувавши компетенцію феде-
рального уряду (в особі його найвищих органів) і штатів і встановивши співвідношення прав федерації і 
складових її штатів. Відповідні розпорядження містяться в ст.ст. I, III, IV, VI. Аналіз цих статей дозволяє 
окреслити формальні межі наочної компетенції Союзу, в суміжних сферах — параметри «співпадаючих» 
повноважень Союзу і штатів, а за цими межами — права суб’єктів федерації, що «зберігаються», «залиш-
кові». Конституція містила також перелік певних заборон, адресованих як Союзу, так і штатам, а деякі з 
них адресувалися тільки штатам. Поправка X, таким чином, фактично не вносила нічого нового в первин-
ну схему розмежування повноважень. Мета ухвалення поправки X (так само як і попередньої, поправки 
IX) полягала в тому, щоб розсіяти побоювання прихильників прав штатів і послідовної охорони буржуаз-
но-демократичних прав і свобод громадян, що центральний уряд зможе безперешкодно робити замах на 
права, не перераховані в Конституції. Поправка X «зберегла» всі такі права за «штатами або за народом».

Американська Конституція, встановивши систему дуалістичного федералізму, в його основу покла-
ла, на перший погляд, суворе розмежування сфер компетенції Союзу і штатів. Розділ 8 ст. I містить пе-
релік предметів правового регулювання, що відносяться до виняткової компетенції федерального уряду. 
Решта всіх предметів регулювання, не згадані в переліку, згідно поправці X, відносяться до компетенції 
штатів. Найважливіші з них: проведення виборів; регулювання усередині-штатної торгівлі; встановлен-
ня системи органів місцевого управління; організація охорони здоров’я, правосуддя, охорони громад-
ського порядку; ухвалення і зміна законів і конституцій штатів.

Проте ця схема розмежування повноважень між Союзом і штатами в конституційній практиці доповню-
ється рядом положень, що коректують, у першу чергу, розпливчатість формулювань самої Конституції. Так, 
величезного значення для розширення реального обсягу повноважень федерального уряду набула завер-
шальна частина розд. 8 ст. I, що дозволила закріпити принцип повноважень, що «маються» на увазі, відпо-
відно до якого всі знов виникаючі предмети правового регулювання відносяться до компетенції Союзу. Крім 
того, існує сфера «співпадаючих» повноважень Союзу і штатів; до їх числа відноситься ухвалення законів і 
їх застосування, оподаткування, витрачання грошей на підтримку «загального благоденствування», позики, 
організація правосуддя, регулювання організації і діяльності банків і корпорацій, придбання власності для 
суспільних цілей. Встановлюючи певні заборони для федерального уряду в його діяльності по відношенню 
до штатів (розд. 9 ст. I), Конституція одночасно забороняє штатам певні дії: вступати в міжнародні договори, 
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випускати гроші, мати озброєні сили в мирний час, приймати закони, що порушують договірні зобов’язання, 
встановлювати податки на товари, що імпортуються, позбавляти громадян «рівного захисту законів» і права 
голосувати, порушувати федеральну Конституцію і не виконувати федеральні закони.

Поправка X перестала вважатися абсолютним «гарантом» недоторканності прав штатів, і американський 
федералізм останньої третини XX сторіччя має мало спільного з тією системою відносин між Союзом і 
штатами, яка моделювалася «батьками-засновниками». В процесі історичного розвитку США в рамках аме-
риканського федералізму відбулася різка зміна фактичного балансу повноважень на користь Союзу: стара 
децентралізація поступається місцем централізації. В той же час централістські тенденції зустрінуті в баг-
нети значною частиною різноманітних економіко-політичних угруповань, які традиційно використовували в 
своїх інтересах можливості державних органів штатів. Судова влада Сполучених Штатів не повинна тлума-
читися так, щоб поширюватися на яке-небудь позовне провадження, засноване на праві або справедливості і 
розпочате як таке, що ведеться проти одного з штатів громадянами іншого штату, громадянами або піддани-
ми якої-небудь іноземної держави. Поправка XI (1795 р.) — йдеться про імунітет штату від судового пере-
слідування приватною особою. Ухвалення цієї поправки було викликане тим, що в 1793 р. Верховний суд 
США, виходячи з розпорядження розд. 2 ст. III Конституції про те, що судова влада США розповсюджується 
на спори «між яким-небудь штатом і громадянами іншого штату», прийняв до свого провадження позов, 
пред’явлений штату Джорджія громадянином Північної Кароліни. Громадськість і політичні діячі в штатах 
були шоковані таким рішенням суду, оскільки воно було розцінене як зневага до прав штатів та «немож-
ливості використовувати свою свободу вступу до договору, щоб заподіяти їм (штатам) шкоду». У 1937 р. у 
справі West Coast Hotel Co. v. Parrish Верховний суд підкреслив: «Конституція не говорить про свободу до-
говору, вона говорить про свободу і забороняє позбавлення волі без належної правової процедури... Гарантія 
свободи не позбавляє від законодавчого контролю ту широку сферу активності, яка складається з договірних 
відносин, і не заперечує за державою можливість передбачати обмеження гарантій».

У результаті в системі американського федералізму іноді виникали кризові явища. Основний «по-
рок» територіально-політичної організації США — постійно зростаюча суперечність між економіко-
географічною і федеральною структурами. Криза федералізму не подолана, хоча для цього приймають-
ся достатньо енергійні заходи. У США за останні роки з’явилися різні теорії («кооперативного федера-
лізму», «горизонтального федералізму», «федералізму без Вашингтона», «нового федералізму» та ін.), 
за допомогою яких намагаються модернізувати існуючу федеральну систему. Як правило, в основі цих 
теорій лежать ідеалістичні постулати політичного плюралізму. Сучасна американська федерація неви-
мірно далека від гармонії «досконалішого Союзу», обіцяного прийдешнім поколінням американців в 
преамбулі до Конституції. Союз піддається протиборчим тенденціям, в яких тенденція до централіз-
му, що поряд з федералізмом є іманентно властивою цій державності, є наразі переважаючою. Таким 
чином, межа між сферами компетенції Союзу і штатів, навіть з огляду на Основний закон, зовсім не є 
абсолютно визначеною. На практиці вона вельми рухома, і фактичні відносини між федеральною адмі-
ністрацією і штатами розвиваються по лінії постійно зростаючого централізму, хоча бували періоди і 
позаднього руху. Наприклад, у другій пол. XIX ст. і в перші десятиліття XX ст. Верховний суд більшою 
мірою підкреслював важливість прав штатів, що «зберігалися», необхідність збалансованого розподі-
лу компетенції штатів і Союзу. З кінця 30-х років ХХІ ст. у зв’язку з потребами суспільно-державного 
розвитку, Верховний суд поступово переглядає свої позиції, роблячи акцент на зміцненні повноважень 
федерального уряду, перш за все тих, що «маються на увазі», — «іманентних».

Формулюючи положення правової системи, засновники США керувалися й іншими політико-право-
вими ідеями, демократичними ідеалами і цінностями. Тут і республіканський лад, і всезагальний захист 
приватної власності, і теорія суспільного договору, і «природні» права і свободи громадян, і панування 
права, і політичний плюралізм, недовіра до влади уряду і її обмеження. У своїй сукупності ці ідеї відо-
бражені на скрижалях доктрини конституційного права США і утворюють зведення принципів амери-
канського конституціоналізму і правової системи. Сама правова система та Конституція (включаючи 
Білль про права) є видатним демократичним механізмом, що втілює окреслені ідеали конституціона-
лізму. Примітно, що, як тільки Конституція була ратифікована, практично кожна людина в Америці не-
гайно сприйняла її як документ, контролюючий її долю. Конституція США — прагматичний за своєю 
суттю документ юридично-правової та державно-політичної системи є еталоном демократії і справед-
ливості. Американці можуть справедливо пишатися міжнародним значенням своєї Конституції.

Інститут Великого журі у США та багатьох інших країнах є прямим запозиченням з правової системи 

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення…



82 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

Англії. Велике жюрі — це знаряддя судової і каральної політики держави. Велике журі (Grand jury) — роз-
ширена колегія присяжних; вона так іменується на відміну від малого журі (petit jury) — колегії присяж-
них, що бере участь у судовому розгляді справи по суті і вирішує питання про винність підсудного. Велике 
журі, що бере участь у федеральному судочинстві, повинне полягати не менше ніж з 16 і не більше ніж з 23 
присяжних. Якщо мале журі вирішує в судах першої інстанції питання про винність підсудного, то Велике 
журі виступає як колегіальний орган віддання під суд осіб, підозрюваних у скоєнні злочину [9, с. 49].

Біллем про опалу в англосакській системі права називається законодавчий акт, яким призначається 
той або інший вид покарання конкретній особі або конкретним особам. Білль про опалу також не був 
американським винаходом, бо він застосовувався в Англії ще в XV ст. разом з імпічментом. У Америці 
часів розробки і ухвалення Конституції білль про опалу розумівся «по-англійськи», про що свідчить 
його тлумачення відомим американським правознавцем Дж. Сторі: «Біллі про опалу... є такими спе-
ціальними актами легіслатури, якими призначається страта особам, імовірно винних у скоєні тяжких 
злочинів, таких, як державна зрада і фелонія, без виголошення звинувачувального вироку в порядку 
звичайної судової процедури. Якщо акт призначає покарання м’якше, ніж позбавлення життя, він імену-
ється біллем про покарання і визискування» [4, с. 126]. 

Включення в Конституцію заборони на біллі про опалу мало на меті усунути можливість позасудової 
репресії, здійснюваної законодавчим органом на основі визнання «явної» і не доведеної в звичайному судо-
вому порядку провини особи. У період після другої світової війни конгрес прийняв деякі закони, що забо-
роняли прийом на роботу в певні організації осіб з «неугодними» уряду політичними поглядами. Верховний 
суд був вимушений оголосити ці закони антиконституційними «біллями про опалу». І явно як білль про 
опалу, врозріз з Конституцією, конгрес прийняв закон Маккарена 1950 року, направлений проти комуністів. 
Конституція забороняє конгресу приймати закони ех post facto, тобто закони, що «мають зворотну силу». 

До середини 1960-х р. Верховний суд США у справах, в яких оскаржувалася протиправна поліцейська 
тактика допитів підозрюваних, не застосовував положення поправки V про неприпустимість примушення 
до дачі свідчень, а відміняв окремі звинувачувальні вироки у справах, де визнання були вирвані тортура-
ми, допитами «третього ступеня» або іншими методами примушення, на інших конституційних підставах. 
Особливе значення для громадянина має можливість звернутися до «привілею проти самозвинувачення» 
на стадії поліцейського розслідування — під час допитів в поліції, після арешту або затримання. 

 У 1966 р. у справі Miranda v. Arizona Верховний суд, виходячи з положення поправки V про непри-
пустимість примушення громадянина до надання свідчень, що самообвинувачують, встановив загальне 
правило допиту підозрюваного. Громадянинові, затриманому поліцією за підозрою у скоєнні злочину, 
повинно бути, перш за все, пояснено, що він має право не надавати свідчень взагалі; поліція зобов’язана 
також роз’яснити затриманому, що він має право запросити адвоката на допит, що адвокат буде призначе-
ний, якщо затриманий бідний, і що його свідчення, якщо він добровільно погодиться їх надати, можуть 
бути використані проти нього в суді як звинувачувальні докази. Це правило почало іменуватися «прави-
лом Міранди», а оголошення підозрюваному про його права — «попередженням Міранди» [2, с. 176].

«Правило Міранди» викликало різко негативну реакцію поліцейських чинів і всіх тих політичних 
діячів, які в жорстких поліцейських методах вбачають єдино надійний спосіб зміцнення правопорядку. 
Вони звинуватили Верховний суд у лібералізмі по відношенню до правопорушників у тому, що сво-
їм рішенням суд «зв’язав руки» поліції, допустив можливість звільнення обвинуваченого «від відпо-
відальності із-за недотримання поліцією «процесуальних формальностей». Проте чи дійсно так сильно 
«зв’язали руки» поліції нові, але достатньо елементарні (з погляду загальновизнаних принципів право-
суддя) вимоги, як це стверджували прихильники «жорстких» методів боротьби із злочинністю? Багато 
американських дослідників вказують на обставину, відмічену ще Р. Кларком, який писав, що «в одних 
юрисдикціях ці розпорядження взагалі, як правило, не виконуються — таких більшість, в інших — їх 
виконують не у всіх випадках і, нарешті, в третіх — виконують неправильно» [5, с. 264].

Верховний суд своїм рішенням бажаючи запобігти грубим порушенням законності в поліцейській 
практиці, підняти професіоналізм поліції в справі збирання доказів, який часто багато в чому зводився 
до професійного «вибивання» інкримінуючих підозрюваного свідчень (це зараз є вагомою проблемою 
й в Україні), утвердив такий лояльний сучасною американською юриспруденцією «привілей проти са-
мозвинувачення». Водночас, у подальшому Верховний суд США (у своєму консервативному складі), 
враховуючи можливості зловживання ним, визначив і «обставини виключних звужень» значення «при-
вілея проти самозвинувачення» стосовно поліцейських допитів підозрюваних. Так, суд встановив, що 
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звинувачення має право дискредитувати свідчення обвинуваченого в суді, оголошені під час процесу, 
які заперечують дані ним на слідстві свідчення, навіть якщо ці свідчення були отримані поліцією з по-
рушенням «правила Міранди» і були виключені з матеріалів справи як доказ провини. Не відмовляю-
чись від «правила Міранди» формально, суд іноді підриває його фактично і створює прецеденти, що 
розширюють свободу маневру для поліції і можливості правозастосовних органів нехтувати «правилом 
про виключення доказів». Тобто, це правило знаходиться у стані «динамічної рівноваги», яка значним 
досягненням для правової системи і правничої практики.

Клаузула про «належну правову процедуру» зазнала і в своєму суто «судопроцедурному» значен-
ні певну трансформацію в тлумаченнях Верховного суду. Як наголошувалося на початку коментаря до 
цього розділу поправки XIV, Верховний суд аж до 1960-х рр. утримувався від «нав’язування» конкрет-
них стандартів «належної правової процедури», органам кримінальної юстиції в штатах. 

На підставі поправки XIV Верховний суд створив доктрину «фундаментальних прав і свобод» люди-
ни, до яких суд спочатку відносив цивільні свободи і політичні права, що прямо згадані в Конституції 
і формально охороняються від свавілля з боку властей Біллем про права. Зв’язавши воєдино положен-
ня поправки XIV про «належну правову процедуру» і «рівний захист законів». суд розширив поняття 
«фундаментальних прав», віднісши до цієї категорії такі права людини, які не тільки прямо згадані Кон-
ституцією, а й маються на увазі нею, витікають з її духу [11, с. 115]. 

Особливу активність у цьому напрямі виявив Верховний суд, коли у ньому головував Е. Уоррен 
(1953-1969 рр.). На основі ідеї конституційних прав, що «маються» на увазі, Верховний суд до «фун-
даментальних прав» відніс усі права і свободи, закріплені Конституцією, а також ряд з них, сконстру-
йованих ним самим: права, пов’язані з недоторканністю особистого життя громадян, право вільного 
пересування і вибору місця проживання, право на шлюб, на звернення до суду, на участь у виборах і 
деякі інші. На відміну від «локнерівського періоду», коли консервативний Верховний суд, демагогічно 
маніпулюючи положеннями про «належну правову процедуру», атакував соціально-економічне законо-
давство всупереч інтересам більшості американських громадян, період ліберального «суду Уоррена» 
характеризувався тим, що ці положення, навпаки, не використовувалися.

Велике значення у формально-юридичному закріпленні расового рівноправ’я і підриві правової бази га-
небної системи сегрегації зіграло оновлене тлумачення клаузули про «рівний захист законів» Верховним 
судом під головуванням Е. Уоррена. У 1954 р. в політично знаменитому рішенні у справі Brown v. Board of 
Education суд оголосив, що сегрегація публічних (тобто тих, що утримуються державою) шкіл штату йде 
врозріз з конституційним положенням про «рівний захист законів»: «Роздільні системи освіти за своєю сут-
тю нерівні». Майже дев’яносто років історії знадобилося країні, щоб її найвищий судовий орган (не конгрес, 
не уряд) через рішення по конкретній суперечці узяв на себе політичну відповідальність і видав розпоря-
дження про реалізацію конституційних встановлень [12, с. 43]. «Суд Уоррена» піддався за це найзапеклішим 
нападкам расистської Америки, лунали заклики до імпічменту самого Ерла Уоррена. Але суд був підтрима-
ний прогресивною громадськістю, яка побачила в прецеденті по цій справі правові можливості політичної 
боротьби з расизмом. Расистській системі «роздільних, але рівних» можливостей було нанесено перший 
відчутний удар. E. Джінджер, ветеран руху прогресивних юристів за демократичні права, підкреслювала, 
що рішення 1954 р, «ймовірно, є найважливішим вирішенням Верховного суду Сполучених Штатів з тих, 
які він приймав з якого-небудь питання в XX ст. Поза сумнівом, це найважливіша державна акція у встанов-
ленні рівності з тих пір, коли поправки періоду Реконструкції сформулювали права, завойовані неграми в 
Громадянській війні... Рішення відображало формулювання і цілі поправок XIII, XIV і XV» [5, с. 65]. 

Особливо загрозливо для завоювань американців у сфері демократичних прав і свобод виглядає опір 
«ліберальному» прочитанню Конституції деякими представниками вищих ешелонів влади. У. Ф. Сміт, що 
займав посаду генерального атторнея США, в одному із своїх публічних виступів заявив наступне: «...Про-
цесс збільшення числа прав, що маються на увазі Конституцією і необмежена судова перевірка їх реалізації 
зайшли дуже далеко. Ми опиратимемося такому їх поширенню» [4, с. 267]. Риторика і практична політика 
уряду у сфері охорони прав громадян в наші дні підтверджують всі побоювання, якими диктувалося вклю-
чення поправки IX в Білль про права. У результаті такого роду політики судової влади, та і всієї держави в 
цілому в США спостерігається різке соціальне розшарування. «...Наша прихильність рівності є обмеженою 
і вибірковою... У нас мало відчуття прихильності соціальній і економічній рівності» [11, с. 342].

Перерахування в Конституції певних прав не повинне тлумачитися як заперечення або применшення 
інших прав, що зберігаються народом. Поправка IX (1791 р.) означає — неприпустимість обмеження 

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення…
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прямо не згаданих Конституцією прав громадян. Включення даної поправки в Білль про права диктува-
лося побоюваннями, що перелік гарантій і свобод, що містяться в попередніх поправках, можна зрозу-
міти як вичерпний. У такому разі, затверджували супротивники сильної центральної влади, уряд вільно 
узурпуватиме ті «права народу», які прямо не вказані в Конституції і поправках. Американці тієї епохи 
мислили категоріями природного права і знаходилися в полоні уявлення про те, що права людини «при-
родні», даровані їй Богом, а не державною владою. Таким чином, поправка IX. по задумах поборників 
позитивного закріплення прав громадян, стала свого роду «правилом тлумачення» Білля про права, що 
встановлює межі влади уряду відносно прав і свобод американців.

Поправка IX використовується судами в конституційних спорах з приводу обсягу і змісту прав гро-
мадян. Хоча, як відзначає професор права Дж. Або, «у деяких обраних колах юристів-інтелектуалів 
згадка в бесіді поправки IX завжди викликає усмішку» [14,86], проте потенціал поправки IX виявився 
в деяких судових справах, що викликали широкий суспільний резонанс. Так, у 1965 р. Верховний суд 
узяв цю поправку на озброєння, щоб підтвердити реальне існування певних прав поза конституційним 
переліком. У рішенні у справі Griswold v. Connecticut суд визнав недійсним закон штату Коннектикут, 
що забороняє на території цього штату застосування протизаплідних засобів, оскільки такий закон по-
рушує право громадян на недоторканність їх особистого життя («прайвесі»). Тим самим Верховний суд, 
удавшись до поправки IX, сформулював право на охорону «прайвесі», хоча само воно в Конституції не 
згадується: «Поправка IX демонструє віру авторів Конституції в те, що існують фундаментальні права, 
які не перераховані прямо у перших восьми поправках, а також їх намір не сприймати як вичерпний пе-
релік передбачених в них прав» [12, с. 129].

Таким чином, рішення Верховного суду у справі Грізвольда залишило глибокий слід в американській 
юриспруденції і конституційній практиці. Закріпивши право людини на охорону «прайвесі», суд дав в 
руки демократично настроєних американців хоч би теоретичний конституційний аргумент проти будь-
якого роду вторгнень держави у приватне життя громадян. При цьому суд підтвердив існування «фунда-
ментальних прав» людини, які «маються на увазі» Конституцією. 

Також слід згадати один з найдавніших інститутів англосакського права наказ habeas corpus, що 
органічно влився в правову систему американської республіки. Habeas corpus — це традиційне найме-
нування судового наказу, який адресується посадовій особі, що відповідає за вміст заарештованих в 
місцях позбавлення волі. На суддю в цьому випадку покладається обов’язок перевірити законність і 
обґрунтованість арешту; якщо суддя встановить, що арешт був проведений без достатніх підстав або 
з порушенням встановлених правил, він зобов’язаний негайно звільнити громадянина. Використане в 
Конституції формулювання положення про наказ habeas corpus припускає, що кожен громадянин може 
безперешкодно звертатися до суду з клопотанням про видання цього наказу.

Конституційна заборона припиняти дію наказу habeas corpus не має конкретного адресата. Включення 
його в статтю, присвячену законодавчій владі, дає підставу припустити, що дана заборона звернена до 
конгресу і припинення дії цього наказу є прерогативою законодавчої влади. Проте історичні прецеденти 
показують, що до тимчасової відміни цієї конституційної гарантії удавалася також і виконавча влада. 
Тобто, припинення дії habeas corpus є сумісною компетенцією законодавчої і виконавчої «гілок» влади.

Отже, правова система США та її Конституція (включаючи Білль про права) є видатним демократич-
ним механізмом, що втілює окреслені ідеали конституціоналізму. Примітно, що, як тільки Конституція 
була ратифікована, практично кожна людина в Америці негайно сприйняла її як документ, контролюю-
чий її долю. Конституція США — прагматичний за своєю суттю документ юридично-правової та дер-
жавно-політичної системи, є еталоном демократії і справедливості. Американці можуть справедливо 
пишатися міжнародним значенням Конституції. Судовий нагляд, породжений духом Конституції, міцно 
вріс в правову систему США, став дієвим інструментом практичної політики і одночасно символом 
конституціоналізму. Конституція США створювалася для захисту інтересів громадянського суспільства, 
захисту найпершої американської свободи — свободи громадян, підприємницької діяльності і найпер-
шого класичного права — права приватної власності [13, с. 51].

Разом з тим, дух американської революції і боротьби за незалежність додав правовій системі та Основ-
ному закону США демократичних рис. Більшість його положень є прогресивними і понині зберігають 
демократичну форму. Реальне втілення конституційних ідеалів і принципів — це проблема, довкола якої 
в усьому світі ведеться гостра правова і політична боротьба. І саме США надають вагомий приклад та 
досвід планомірного, хоча й конфліктного втілення прав народу та прав людини як головної домінанти 

Доктринальні підходи та виміри
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суспільно-громадянського і державно-правового розвитку. У програмних документах більшості партій 
США надана примітна в цьому сенсі оцінка американської Конституції: сучасне і, тим більше, майбутнє 
суспільство в Америці гарантує і повинно гарантувати громадянам «усі свободи, передбачені Біллем 
про права», «максимальне розширення демократії на основі демократичних традицій і інститутів аме-
риканського народу» [13, с. 210]; при демократичному ладі в США індивідуальні свободи, гарантовані 
Біллем про права, збережені і розширені. У цій якості постають теоретичні напрацювання інститутів 
державної і правової системи США, які розглядаються як методологічні та теоретичні передумови все-
бічного, предметно зумовленого процесу осягнення цих інститутів як цілісного міжнародного феноме-
ну гарантування і забезпечення прав народу і людини у взаємодії з владою і державою.

Використані джерела:

1. Арон Р. Демократия и тоталітаризм / Р. Арон. — М.: Прогресс, 1993. — 303 с.
2. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія / Р. Белламі. — К.: Смолоскип, 2002. — 456 с.
3. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники / Э. Геллнер. — М.: Республика, 1995. 

— 222 с.
4. Зінченко В.В. Громадянське суспільство: шляхи, форми та перспективи (соціально-філософські ідеї і політико-правові тен-

денції сучасності) / В.В. Зінченко. — К.: Карпук, 2007. — 468 с.
5. Зінченко В.В. Роль моделі гарантії громадянських прав у державному управлінні США для формування нормативістики 

міжнародної системи прав людини / В.В. Зінченко // Право та управління. — 2012. — № 1. — С. 259-269.
6. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення / Дж. Кін. — К.: К.І.С.; АНОД. — 2000. — 191 с.
7. Козловски П. Гражданское общество и государство: неизбежный правовой дуалізм / П. Козловски. — М.: Наука, 1998. — 

368 с.
8. Оніщенко H.М. Пpавова система: пpоблеми теоpії і методології / Н.М. Оніщенко. — К.: Ін-т деpжави і пpава ім. В. М. Коpецького

НАН України, 2002. — 352 с. 
9. Патнем Р. Творення демократії: традиції громадської активності / Р. Патнем. — К.: Основи, 2001. — 302 с.
10. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і демократична правова держава: проблеми взаємовпливу / Г.П. Щедрова. — К.: 

Ін-т системних досліджень освіти, 1994. — 51 с.
11. Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes / W. Brugger. — Berlin: 

Duncker/Humblot, 2002. — 393 р.
12. Brugger W. Menschenwärde, Menschenrechte, Grundrechte / W. Brugger. — Baden-Baden: Nomos, 1997. — 389 р.
13. Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat / J. Habermas. — 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003. — 704 р.
14. Rode K. Geschichte der europaischen Rechtsphilosophie / K. Rode. — Dusseldorf/Köln: Bachem, 2004. — 320 р.

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для системи 
прав людини і демократії.

В статті обґрунтовується, що в основу правової системи громадянського суспільства і її незмінного супутника — правової 
держави — має бути покладено не тільки розподіл гілок влади, єдність громадянина, спільноти і права, їхню правову рівність 
перед законом у правовій системі. Їхньою основою та гарантією якісного функціонування як на міжнародному, так і на націо-
нальному рівнях, є права народу й нерозривно пов’язана з ними система прав людини. 

Ключові слова: право народу, права людини, Білль про права, правова держава, громадянське суспільство, фундаментальні 
права і свободи, судова влада.

Зинченко В. В. «Право народа» в конституционном законодательстве США и его международное значение для 
системы прав человека и демократии.

В статье обосновывается, что в основу правовой системы гражданского общества и его неизменного спутника — правового 
государства — должно быть положено не только разделение ветвей власти, единство гражданина, общества и права, их право-
вое равенство перед законом в правовой системе. Их основой и гарантией качественного функционирования, как на междуна-
родном, так и на национальном уровнях, являются право народа и неразрывно связанная с ним система прав человека.

Ключевые слова: право народа, права человека, Билль о правах, правовое государство, гражданское общество, 
фундаментальные права и свободы, судебная власть. 

Zinchenko V. «The right of the people» in the constitutional legislation of USA and its international implications for the 
system of human rights and democracy.

The article explains that the basis of the legal system of civil society and its constant companion — the rule of law — should be put 
not only the separation of powers, the unity of the citizen, society and the law, their legal equality before the law in the legal system. 
They are based on the guarantee of quality and function, both at the international and national levels, are the right people and is closely 
associated with it the human rights system.

Key words: the right of the people, human rights, the Bill of Rights, the rule of law, civil society, the fundamental rights and 
liberties, the judiciary.
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ПРІОРИТЕТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА 
ГРОМАДЯНИНА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Конституція України проголошує цілу низку прав і свобод людини і громадянина та гарантій їх за-

безпечення, що є важливим кроком для побудови суверенної, незалежної, демократичної та соціальної 
держави. Серед зазначених прав і свобод в сучасних наукових юридичних дослідженнях виділяють дві 
основні групи: права і свободи, які захищають людину від свавілля з боку інших осіб; та права і свободи, 
які захищають людину від свавілля з боку самої держави. До першої групи слід віднести: право людини 
на життя і повагу до її гідності, право на свободу і особисту недоторканість; право чинити опір насиль-
ству. Важливо звернути увагу на те, що зазначена група передбачає гарантії від свавілля як з боку окре-
мих осіб, так і держави водночас. Сприймаючи ідеї правової держави та панування права Україна не 
тільки зобов’язана виконувати свої власні закони але не може допускати будь-яких актів свавілля щодо 
своїх громадян. Проте, як свідчить практика, мало проголосити, важливим є створення відповідних ме-
ханізмів реалізації та захисту цих прав, оскільки гарантування та забезпечення прав людини і громадя-
нина є однією з найважливіших та суттєвіших ознак демократичної, правової, а тим більше соціальної 
держави. На цей важливий аспект звертає увагу відомий український вчений, академік Ю. Шемшученко, 
який вважає, що проголошення зазначених прав і свобод є важливою, але не єдиною ознакою право-
порядку у суспільстві. Необхідно також створити умови для реалізації відповідних прав, що може бути 
забезпечено надійною системою гарантій у цій сфері. Мова йде, зокрема, про соціально-економічні, ор-
ганізаційні, правові, духовні та інші гарантії [1, с. 401].

Права та свободи людини і громадянина та гарантії їх забезпечення виступають основоположною 
частиною чинної Конституції. Вона, як Основний Закон держави, має вищу юридичну силу та пряму 
дію, повинна реально регулювати суспільні відносини та здійснювати безпосередній вплив на усю сис-
тему суспільних відносин, в тому числі і на відносини між людиною і державою. У правовій державі, 
якою проголосила себе Україна, важливого значення набуває проблема конституційного закріплення 
основ взаємовідносин особи і держави, визначення та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Конституційні права і свободи людини і громадянина — це встановлені Українською державою, за-
кріплені в її Конституції та інших законах певні можливості, які дозволяють кожному громадянину оби-
рати вид своєї поведінки, користуватися економічними та соціально-політичними свободами та соціаль-
ними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах [2, с. 192].

Одним з головних принципів, на яких здійснюється проголошення Конституцією України прав 
і свобод людини і громадянина є принцип гарантованості. Відповідно до цього принципу їх закріп-
лення здійснено як безпосередньо в Конституції України, так і в чинному законодавстві української 
держави. Важливим є те, що сама Конституція повинна працювати на консолідацію українського 
суспільства, на його прогрес, на вирішення актуальних проблем життєдіяльності соціуму [3, с. 107]. 
Де гарантування виступає найважливішим чинником реального забезпечення захисту прав і свобод 
людини і громадянина, поряд із визнанням, дотриманням та повагою. Сам процес захисту конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина здійснюється за допомогою специфічних засобів — га-
рантій, що надають усім елементам правового статусу особи реального захисту, завдяки яким стає 
можливим безперешкодне здійснення прав і свобод, їх охорона від можливих протиправних посягань 
і захист від незаконних порушень.
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Сучасні політико-правові дослідження проблем гарантій прав і свобод людини і громадянина уві-
брали в себе найкращі теоретичні надбання як вітчизняної, так і світової юридичної думки. Важливо 
зазначити, що в дослідженнях українських вчених знайшли відображення певні точки зору щодо визна-
ння поняття конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина та зроблена спро-
ба їх систематизації. Однак, в цілому проблема визначення поняття конституційно-правових гарантій 
прав і свобод людини та громадянина не знайшла свого належного висвітлення. У більшості випадків 
ці дослідження присвячені загальним рисам, що притаманні усім елементам конституційно-правового 
статусу людини і громадянина. Необхідно звернути увагу і на те, що інколи самі поняття конституцій-
но-правових гарантій ототожнюють з їх принципами, що, як на наш погляд, не є виваженим баченням 
цієї проблематики. Оскільки категорія гарантії мають більш наукове значення, тоді як поняття принципу 
суттєво впливає на практичну реалізацію того чи іншого конституційного права або свободи людини і 
громадянина. Не вирішеною також залишається проблема пов’язана із межею сприйняття та тлумачен-
ня понять «гарантії прав і свобод людини» і «конституційно-правові гарантії прав і свобод людини».

Аналізу та визначенню конституційно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина 
об’єктивно має передувати загальне визначення поняття гарантій прав і свобод людини та громадянина. 
Досліджуючи ці поняття, слід відзначити, що у юридичній літературі зустрічаються неоднозначні ви-
значення самого поняття «гарантія».

Поняття гарантій за своїм змістовним визначенням тісно пов’язане з категоріями як «соціальний за-
хист», «система забезпечення», «фактори», у порівнянні з якими воно інколи набуває більш широкого 
тлумачення або, навпаки, звужується його зміст.

По своїй суті гарантії виступають системою умов, які забезпечують задоволення інтересів людини 
і громадянина, де їх основною функцією є виконання державними інститутами та іншими суб’єктами 
свої зобов’язань щодо реалізації прав та свобод особистості. Об’єктом гарантій виступають суспільні 
відносини, що пов’язані з охороною та захистом прав людини, задоволенням майнових і немайнових 
інтересів громадян. Важливим також є те, що поняття гарантій відображає у певній мірі досконалість 
законодавчої техніки, палітру форм мови закону.

Розглядаючи структуру гарантій прав і свобод людини та громадянина необхідно відзначити, що 
вони включають в себе: по-перше, юридичні акти, тобто закони, підзаконні та інші нормативні акти, що 
мають норми про права і свободи людини та громадянина; по-друге, організаційно-правову діяльність 
суб’єктів права; по-третє, спеціальні гарантуючі методи впливу на суспільні відносини, тобто право-
творчі, правореалізуючі та контрольно-наглядові процеси, спрямовані на забезпечення захисту прав і 
свобод людини та громадянина.

Аналізуючи в якості об’єкта національної безпеки людину і громадянина, їхні конституційні права 
і свободи, в контексті гарантій необхідно вирізняти конституційно-правові гарантії від конституційно-
правового механізму захисту людиною своїх прав. Конституційно-правовий механізм виступає як влада 
держави, функцією якої є захист прав людини, а також процедури такого захисту, за допомогою яких 
реалізується право на захист людиною своїх конституційних прав і свобод. І тому це поняття за своїм 
змістом є значно ширшим, аніж поняття конституційно-правові гарантій і яке включає в себе поряд з 
іншими складовими і гарантії.

З прийняттям Конституції України дедалі більш актуальними стають проблеми напрацювання ефек-
тивного механізму реалізації її положень і зокрема тих, що пов’язані із втіленням у життя передбачених 
нею прав, свобод. Вбачається, що під таким механізмом слід розуміти певну сукупність різних гарантій 
і дій, у результаті функціонування якого особи, які мають певні права та свободи, досягають цілей мате-
ріальних і духовних благ передбачених Конституцією України.

Проведений аналіз дає підстави зробити висновок про те, що під гарантіями прав і свобод особи 
слід розуміти з одного боку, як певні необхідні умови, за яких можлива найбільш повна та всебічна 
реалізація прав і свобод особи, а з іншого, як засоби, що ефективно забезпечують охорону і захист прав 
і свобод особи у разі їх незаконного порушення. Іншими словами, під гарантіями прав і свобод людини і 
громадянина у якості загального поняття слід розуміти основні, необхідні умови і засоби, завдяки яким 
кожна людина і громадянин має можливість реалізувати свої права і обов’язки.

Конституційно-правові гарантії відрізняються від поняття гарантій тим, що вони встановлюються 
Основним Законом та іншими законодавчими актами. Розглядаючи ефективність конституційно-право-
вих гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина слід відзначити, що вона залежить від зміс-

Антонов В. О. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як один із основних принципів…



88 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

ту самої Конституції та інших правових норм, розвитку правових принципів, авторитетного та висо-
коефективного органу конституційного контролю, а також від того, як виконують ці закони державні 
органи, що призначені створювати умови для реалізації прав і обов’язків. Більше того, ефективність 
гарантій безпосередньо залежить від інститутів демократії, економічного стану країни, рівня правового 
виховання і культури суспільства, засобів розподілу життєвих матеріальних і духовних благ, суспільної 
злагоди та ін.

Таким чином, конституційно-правові гарантії, що передбачені Конституцією України та іншими за-
конами — це спеціальна система юридичних норм, принципів, умов, вимог і правових способів і засо-
бів забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина з метою їх прак-
тичної реалізації.
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Антонов В. А. Приоритет прав и свобод человека и гражданина как один из основных принципов обеспечения на-
циональной безопасности Украины.

В статье автор осуществляет анализ одного из основных принципов обеспечения национальной безопасности Украины — 
приоритета прав и свобод человека и гражданина. В частности, отмечается, что важным для современного демократического, 
правового и социального государства становится проблема создания действенных правовых механизмов реализации и защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: права, свободы, принцип, национальная безопасность, человек, гражданин, Конституция. 

Antonov V. The priority of the rights and freedoms of a person and citizen as one of the basic principles ensuring the 
national security of Ukraine.

The author analyzes one of the basic principles of Ukraine’s national security — the priority of the rights and freedoms of man 
and citizen. In particular, it is noted that for a modern, democratic, legal and social state the problem of the creation of effective legal 
mechanisms for the implementation and protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen is becoming even more 
important.

Key words: rights, freedom, principle, national security, a man, a citizen, the Constitution.
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СВОБОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Формування демократичної, соціальної, правової держави, становлення ринкових відносин, зміна та 

формування принципово нових суспільних пріоритетів обумовлюють необхідність по-новому досліди-
ти усталені правові інститути та категорії, які забезпечують належний рівень функціонування правової 
системи України. Серед них визначальну роль відіграє інститут відповідальності, який потребує всебіч-
ного переосмислення своєї ролі та сутності. Крім того, зміцнення державності й порядку в правовій і 
політичній сферах без яких є немислимим розвиток громадянського суспільства, повинне спиратися на 
стійкий ідеологічний фундамент. Основою такого фундаменту слід визнати свободу як одну з категорій 
права, яка передує відповідальності.

Тому одним із завдань юридичної науки сьогодні є формування необхідної науково-теоретичної 
основи для законотворчості й правореалізації з точки зору розуміння «свободи» та її діалектичного 
взаємозв`язку із відповідальністю.

Питання філософського, суспільно-політичного та правового аспектів категорії свободи були предметом 
дослідженням багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких С. Алексєєв, К. Басін, А. Безклубий, 
С. Бобровник, І. Галаган, В. Грищук, М. Козюбра, В. Кудрявцев, О. Лукашева, С. Максимов, М. Матузов, 
П. Недбайло, В. Нерсесянц, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабінович, Т. Радько, І. Само-
щенко, О. Слюсаренко, В. Сирих, С. Сливка, М. Строгович, О. Тихомиров, О. Чашин, Ю. Шемшученко та ін.

Проте важливого значення набуває необхідність дослідження категорії свободи людини у її діалек-
тичній взаємодії із інститутом відповідальності.

Однією з найважливіших методологічних проблем філософії та юриспруденції, яка має вирішуватися 
на стику раціональних і ірраціональних підходів, є проблема опосередкування правом і державою свободи 
в суспільстві, взаємозв`язку свободи волі і рівноправності людини, свободи волі та її обмеження тощо. Шляхи 
вирішення цієї проблеми ґрунтуються на розумінні того, що свобода в суспільстві завжди взаємопов`язана 
з правом не тільки як системою загальнообов`язкових юридичних норм, а й як однією з соціально-регу-
люючих засад життєдіяльності людей, яка обмежує свавілля в поведінці учасників співжиття [1, с. 20].

Категорія свободи проявляється у різних аспектах та сферах життя — моральному, соціально-еко-
номічному, духовному, політичному, правовому тощо. В першу чергу, нас цікавить саме правова сфера 
свободи. До неї відносять не всі, а лише певний масив соціальних дій. 

Характеризуючи сутність людини, категорія свободи є однією з основних в юридичній науці та філо-
софії. У сфері свободи людина обирає власний життєвий шлях, реалізує інтереси та бажання. 

Однак, погоджуючись з думкою С. Погребняка, зазначимо, що коли ми намагаємося визначити по-
няття свободи — зіштовхуємося з певними труднощами. На думку деяких дослідників, поняття свободи 
взагалі не піддається аналізу, оскільки воно є суперечливим за своєю сутністю: ніхто не заперечує, що 
свобода є благом, проте тривають нескінченні безплідні баталії між тими, хто намагається переконати 
нас прийняти саме їхній погляд на її природу [2, c. 102].
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Поряд з широким, філософським розумінням свободи існує спеціально-юридичне її розуміння, 
яке отримує своє відображення у позитивному праві. Різне розуміння свободи не слід змішувати між 
собою, адже плутанина в них пов’язана з самого початку з особливостями нашої мови. В англійській 
мові, наприклад, існує смислова відмінність між термінами «liberty» і «freedom», які мають одна-
ковий український переклад. Між тим в юридичній науці давно прийнято говорити про широкий і 
вузький підходи до розуміння держави, права та про інші юридичні явища. При визначенні свободи 
необхідно дотримуватися тієї ж логіки. Немає єдиного поняття свободи, єдиний тільки термін, що 
припускає найрізноманітніші його прояви. В спеціально-юридичному значенні термін «свобода» ви-
користовується в позитивному праві, тобто писаному. Прикладом в цьому випадку може послужити 
ст. 3 Цивільного кодексу України де визначається, що в Україні діють принципи свободи договорів, 
підприємницької діяльності тощо. 

Розуміння свободи неоднозначне. Це пояснюється тим, що в науці і в житті поняття «свободи» вжи-
вається дуже широко: стосовно до багатьох явищ і процесів дійсності. Серед багатьох інших істотних 
характеристик природи людини свобода займає ключове місце. Свобода як здатність і можливість лю-
дини діяти у відповідності зі своїми потребами, інтересами та цілями, є не властивістю, а субстанцією 
людини. Все це говорить за те, що вона має фундаментальне значення у визначенні людини як мислячо-
го і самостійно чинного суб’єкта, що володіє можливістю вибору у відповідності зі своєю волею. У силу 
цього визначення права через свободу і за допомогою її є оптимальний шлях пізнання права. Як свобода 
для людини становить субстанцію, так і для права вона є його загальним початком. Отже, свобода — це 
невід’ємна риса людського буття, психології людини [3, с. 7].

Найбільш відомою фігурою ліберальних мислителів другої половини 19 ст. був Б. Чичерін. Він во-
лодів величезною широтою наукових інтересів, і його роботи в галузі права не втратили свого теоре-
тичного та практичного значення до сьогодення. За словами вченого, вільна воля є засадою визначення 
людини як розумної істоти. Іншими словами, людина має свободу і право вимагати її визнання з боку 
інших осіб. Звідси, право розуміється як зовнішня свобода людини, яка обмежена законом [4, с. 42]. 

Ще один видатний російський філософ, правознавець, публіцист, громадський діяч Є. Трубєцкой, 
свого часу зазначав, що сама по собі свобода може бути як внутрішньою (це можливість мислити вільно, 
обираючи різні шляхи і методи вирішення певних завдань), так і зовнішньою (можливість діяти вільно, 
обираючи різні напрямки поведінки) [5, с. 7]. Проте Є. Трубєцкой розуміє, що неможливо зводити пра-
во виключно до зовнішньої свободи. Необмежена свобода виключає можливість існування права так 
само, як і повна її відсутність. Тому в розуміння права вводиться ще одна суттєва властивість. «Наряду 
з особистим елементом свободи, право включає в себе інший — об`єктивний, суспільний елемент — 
правило поведінки або норму, яка обмежує свободу окремого індивіда». Таким чином, сутність права 
зводиться до двох основних властивостей: зовнішній свободі і нормам, які обмежують свободу [6, с. 99].

Погляди на цю теорію, на нашу думку, не втратили своєї актуальності і до нині: правова свобода до-
сягається ціною як самообмежень, так і зовнішніми обмеженнями свободи людини. 

Важливо мати на увазі, що йдеться не про обмеження свободи (або рівності чи справедливості) як 
зміст того або іншого права, а про обмеження умов і меж реалізації цієї свободи в даній сфері суспіль-
ного життя. Отже, обмежується не сама свобода як благо, що надається тим або іншим правом, а три-
валість, повнота і якість користування нею [7, с. 19]. Через обмеження особа не позбавляється права, а 
воно лише тимчасово звужується [7, с. 27].

Інший видатний російський вчений П. Юркевич у своїх працях звертав увагу на те, якій свободі від-
дати пріоритет — свободі індивіда чи свободі держави, оскільки, розвиваючи індивідуальну свободу, 
на думку вченого, людина вступає в протиріччя зі свободою держави. Тут вчений дійшов висновку, що 
ніяка індивідуальна свобода не може бути надана особі в такому об’ємі, щоб вона заважала свободі дер-
жави, тобто мова іде про досягнення відповідного компромісу між громадянином і державою в питанні 
про рівні, партнерські відносини і про відсутність крайностей у їх взаємовідносинах [8, с. 314]. 

Стійке та упорядковане функціонування суспільства вимагають постійної продуктивної діяльності 
людини, основною умовою якої виступає свобода. Водночас вільною людина може бути лише в нор-
мально організованому суспільстві. Тому існує необхідність відповідного упорядкування свободи, най-
потужнішим засобом якого є право, оскільки воно вказує розумну міру свободи, проводить межу між 
діяннями, які сприяють нормальному життю та розвитку суспільства і такими, що перешкоджають йому, 
визначаючи найбільш небезпечні з числа останніх як злочинні.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Право в цьому сенсі є кордоном між свободою і свавіллям, який обмежує друге заради першого. 
Воно захищає індивіда від свавілля державної влади та інших людей [9, с. 17].

Є можливим припустити, що при всій різноманітності та складній детермінованості, сучасне вчення 
про свободу може бути втілено в таких основних положеннях:

1. Всі люди вільні від народження і ніхто не вправі посягати на їх природні права. Забезпечення та 
охорона цих прав — головне призначення держави.

2. Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншим. Свобода людини, як наслі-
док, не може бути абсолютною.

3. Межі свободи можуть бути визначені законом, який є її мірою. Свобода і правопорядок не антаго-
ністичні, якщо закон правовий. Тому все, що не заборонено, те дозволено.

4. Частина дозволеного визначається через права людини. Закріплення прав необхідне для того, щоб 
допомогти людині усвідомити свої можливості, але жоден набір прав не вичерпує змісту свободи.

5. Обмеження прав можливе з метою сприяння загальному благоустрою в демократичному суспіль-
стві [9, с. 17].

При цьому необхідно розуміти, що перехід за межі правової свободи (а отже, і права), прагнення 
абсолютної свободи — є прагненням до небуття та несвободи. 

На думку В. Грищука, свобода волі людини — це можливість вибору нею відповідного рішення, 
вчинку, поведінки та прагнення до його реалізації, а відповідальність — це оцінка вибору і наслідків 
цього рішення, вчинку, поведінки через призму соціальних норм [10, с. 157].

Отже, свобода — це правове становище і відповідна політична атмосфера, в якій кожна окрема лю-
дина і суспільство в цілому мають можливість безпечно для себе робити все те, що не заподіює шкоди 
свободі, правам, честі та гідності інших людей. Людина повинна розуміти будь-які наслідки своїх вчин-
ків по відношенню до інших осіб і відповідно, нести відповідальність за вчинене нею. Тобто свобода — 
це певний вибір поведінки особи і цей вибір майже завжди передбачає відповідальність. 

Свобода передбачає постійну готовність відповідати за свої вчинки та вибір своєї поведінки, а це 
означає продуманість, виваженість, обґрунтованість рішень, урахування всіх обставин і можливих на-
слідків. Зокрема, юридична відповідальність передбачає необхідне обмеження свободи волі кожного во-
лею суспільства, держави та інших суб`єктів нормотворчості.

Як філософсько-правова категорія «відповідальність» фіксує зрілість свободи людини у виборі цін-
ностей, цілей, засобів та способів їх досягнення, у розумінні наслідків своїх діянь не тільки для себе, а 
й для інших [11, с. 34].

Відповідальність уособлює входження суб`єкта до системи певних соціальних зв`язків, яка вимагає 
активності, піклування про досягнення оптимальних результатів розпочатої справи. Відповідальність 
особи — єдність двох компонентів, а саме — відповідальності її перед самою собою та відповідальнос-
ті перед суспільством. Остання є необхідністю приймати такі рішення, які зважали б на інтереси всьо-
го суспільства. Поняття відповідальності характеризує позитивне соціальне ставлення особи до своїх 
вчинків. Воно містить розуміння значущості своїх дій для суспільства, прагнення виконати їх добре, 
визнання обґрунтованості покарання в разі неправильної поведінки [12, с. 38].

З усього вищезазначеного, можливо констатувати наступне. Між обсягом відповідальності та обся-
гом свободи людини існує діалектична кореляційна залежність. Зворотною стороною людської свободи 
виступає відповідальність. Свободі волі людини детермінує відповідальність, а відповідальність визна-
чає нормативні межі свободи.

Таким чином, відповідальність як здатність здійснювати свідомий вибір і відповідати за нього, є не-
обхідною умовою свободи і одночасно виступає формою її прояву. Сутність свободи полягає в її зв`язку 
з відповідальністю.
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Аземша І. Б. Свобода як передумова відповідальності.
В науковій статті досліджується категорія «свободи», проблеми її визначення та розуміння. Аналізуються внутрішній та 

зовнішній прояви категорії свободи. Визначається її діалектичний кореляційний взаємозв`язок з інститутом відповідальності. 
Свобода визнається передумовою відповідальності, яка, в свою чергу, визначає нормативні межі свободи.

Ключові слова: свобода, межі свободи, право, відповідальність.

Аземша И. Б. Свобода как предпосылка ответственности.
В научной статье исследуется категория «свободы», проблемы ее определения и понимания. Анализируются внутреннее 

и внешнее проявления категории свободы. Определяется ее диалектическая корреляционная взаимосвязь с институтом ответ-
ственности. Свобода признается предпосылкой ответственности, которая, в свою очередь, определяет нормативные пределы 
свободы.

Ключевые слова: свобода, пределы свободы, право, ответственность.

Azemsha I. Freedom as a prerequisite for liability.
In a scientifi c article the category of «freedom», the problem of determining and understanding. Analyzes the internal and external 

manifestations of the category of freedom. Determined by its dialectical correlation relationship with the institution of responsibility. 
Freedom is recognized prerequisite of responsibility, which, in turn, determines the regulatory limits of freedom.

Key words: freedom, the limits of freedom, the right, and responsibility.
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Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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ПРОБЛЕМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК НАСЛІДОК
СУДОВОГО РОЗСУДУ

Природа зловживання суб’єктивним правом не може бути розглянута поза категорією розсуду в 
праві. Її значення для розуміння всієї багатогранності такого правового явища як зловживання пра-
вом важко переоцінити. Можливість уповноваженої особи діяти на свій власний розсуд виражається 
в свободі — певних варіантах поведінки, що реалізуються учасниками правовідносин. Якщо суб’єкт 
має юридично визнану свободу, з’являється можливість на законних підставах зловживати нею. До-
сить обґрунтованою уявляється наступна закономірність: чим ширше наданий суб’єкту розсуд, тим 
різноманітнішими можуть бути варіанти зловживання правом. Втративши можливість вчиняти на 
свій власний розсуд, уповноважена особа втрачає свободу, та як наслідок — можливість зловживати 
нею. От чому такі явища як розсуд в праві й зловживання правом взаємообумовлені. У більшості ви-
падків розсуд в праві є причиною зловживання правом, а це означає, що зловживання правом можна 
розглядати як наслідок розсуду в праві.

Питання щодо розсуду в праві є досить широким та складним, саме тому дискусії щодо розсуду 
в праві тривають і досі.

На нашу думку, розгляд такого правового явища як зловживання правом саме через категорію розсуду 
в праві в національній правовій доктрині набуває особливої актуальності. Це пов’язано з розширенням 
сфери застосування цього правового явища, а також кола суб’єктів, що є учасниками таких правовідносин.

Оскільки, як ми вже зазначали, розгляд питання щодо зловживання правом через категорію розсуду 
є досить багатогранним, пропонуємо, як характерний випадок, розглянути зловживання правом, що є 
наслідком судового розсуду. Дослідження розсуду в теорії права та юридичній практиці надасть можли-
вості запропонувати ефективні заходи щодо запобігання та припинення такого негативного правового 
явища як зловживання правом.

У вітчизняній та зарубіжній юридичній науці питання зловживання правом досліджували багато науков-
ців, зокрема М. Агарков, С. Алексєєв, М. Бару, Ж. Бержель, С. Братусь, О. Волков, Г. Гаджиєв, В. Гри-
банов, В. Доманжо, В. Ємельянов, С. Зайцева, М. Ібрагимова, Р. Ієринг, П. Ізбрехт, О. Йоффе, В. Крусс, 
В. Кудрявцев, М. Малеїн, О. Малиновський, О. Офман, Й. Покровський, О. Поротікова, Т. Полянський, 
В. Рясенцев, О. Скакун, К. Скловський, Є. Суханов, М. Хміль, A. Юдін, Т. Яценко та багато інших.

Відсутність узгоджених підходів до розуміння сутності зловживання правом, особливостей виявлен-
ня та припинення окремих його проявів вимагає дослідження зловживання правом саме як наслідку 
судового розсуду.

Метою даної статті є теоретико-правове дослідження наукових підходів до розуміння зловживання 
правом як наслідку судового розсуду.

Категорія «розсуд у праві» є багатоаспектною. При її аналізі необхідно звертати увагу на те, що вона, 
головним чином, відноситься до суб’єктивної сторони правомірної поведінки. У зв’язку з цим, розсуд 
можна визначити як вибір суб’єктом мети та способів її досягнення, або як можливість виражати свою 
волю й приймати рішення незалежно від волі інших осіб.

На нашу думку, при розгляді дій пов’язаних із розсудом не тільки суддів, але й інших учасників про-
цесу, їх необхідно розглядати як «судовий розсуд». У випадках, коли мова йде про можливі варіанти 
розсуду тільки суддів (прийняття рішення про виконання процесуальних дій, оцінка доказів, прийняття 
рішення по справі тощо) їх необхідно розглядати як «суддівський розсуд». Таким чином «судовий роз-
суд» є більш широким та багатоаспектним поняттям, ніж «суддівський розсуд». Розгляд проблеми зло-
вживання правом саме як наслідку судового розсуду дозволить запропонувати ефективні заходи щодо 
припинення та запобігання такому правовому явищу як зловживання правом.
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На думку А. Барака визначення терміну «розсуд» як свободи вибору з числа законних альтернатив 
вимагає, щоб існувала сфера у якій правомочна сторона вільна обирати між різними варіантами пове-
дінки; якщо такої області не існує — розсуд зникає. Вчений виокремлює абсолютний розсуд, коли носій 
розсуду може прийняти практично будь-яке рішення, що уявляється йому найкращим та обмежений 
розсуд, коли суб’єктивне рішення особи, яка володіє правом на розсуд, обмежене умовами й формою 
рішення, а також факторами, що необхідно брати до уваги [1, с. 27-28].

До ознак, що характеризують судовий розсуд, слід віднести: легальність; інтелектуально-вольовий 
характер; правоздатність і дієздатність суб’єкта судового розсуду; цілеспрямованість розсуду (розсуд зав-
жди спрямований на вибір варіантів поведінки, необхідних для досягнення конкретної мети).

Окрім вищезазначених ознак можна виділити ще й інші характерні ознаки судового розсуду. Так, 
В. Камишанський до останніх відносить: наявність у суб’єкта певних владних повноважень; юридично 
забезпечену можливість вибору способів реалізації повноважень; врахування прав і законних інтересів 
третіх осіб [2, с. 90-93].

На розсуд уповноваженої особи впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, від впливу яких 
тією чи іншою мірою залежить вибір можливих варіантів поведінки. Серед об’єктивних факторів можна 
виділити: соціально-економічні, політичні, ідеологічні, культурні та інші особливості того конкретно-
історичного періоду, в якому діє зазначений уповноважений суб’єкт. До суб’єктивних факторів відно-
сяться: рівень індивідуальної правосвідомості, правослухняність особи, особливості її інтелектуальних, 
емоційних і вольових якостей, моральні якості особи, віросповідання індивіда тощо.

Зазначимо, що законодавець за допомогою юридичної техніки вживає різноманітних прийомів здій-
снення судового розсуду:

1. регламентує суспільні відносини на основі принципу «дозволено все, що не заборонено законом», 
надає суб’єкту можливість вибору будь-якої поведінки з урахуванням заборон, встановлених чинним 
законодавством;

2. застосовує диспозитивний метод правового регулювання, надає суб’єкту право самостійно визна-
чати момент вступу в правовідносини, строки можливості здійснення права, обсяг прав, обов’язків і 
міру відповідальності;

3. створює правову норму з визначеними або альтернативними приписами, які надають можливість 
суб’єкту обрати вид правомірної поведінки, а також утримується від застосування певних положень, що 
обмежують свободу вибору уповноваженої особи;

4. використовує, у необхідних випадках, оціночні поняття (категорії), з метою розширення меж судо-
вого розсуду уповноваженої особи;

5. не накладає заборони на розширювальне тлумачення тих або інших термінів або обставин, що ви-
значають вільний розсуд уповноваженої особи, не обмежує можливість застосування законодавства за 
аналогією;

6. обмежує сферу втручання державних органів і посадових осіб в процес ухвалення рішення 
суб’єктом судового розсуду;

7. встановлює перелік припустимих варіантів поведінки суб’єкта;
8. у цілому ряді випадків може безпосередньо вказати на те, яке право може здійснюватись суб’єктом 

на власний розсуд [3, с. 169-170].
Зрозуміло, що сфера розсуду уповноваженого суб’єкта не є безмежною, як не є безмежною й сама 

свобода. І хоча її контури бувають окреслені розмито, межі судового розсуду все-таки існують. Насам-
перед, це ті межі, які відносяться до будь-якого процесу здійснення прав (добросовісність, розумність, 
справедливість).

Конкретні межі розсуду в кожному окремому випадку можуть бути передбачені чинним законодав-
ством. Наприклад, відповідно до ч. 3. ст. 27 ЦПК України особи, які беруть участь у справі, зобов’язані 
добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки [4]. Відповідно 
до ст. 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б по-
рушити права інших осіб. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав цих вимог, суд може 
зобов’язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені 
законом [5].

Зрозуміло, що в контексті розгляду проблеми судового розсуду мова повинна йти перш за все про від-
повідальність уповноваженого суб’єкта за можливі наслідки власних майбутніх дій. З огляду на це, відпо-

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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відальність суб’єкта судового розсуду це, перш за все, розуміння ним імовірності заподіяння власними пра-
вомірними діями негативних наслідків іншим суб’єктам суспільних відносин, а також усвідомлення ним 
шкідливості деяких обраних способів вибору варіантів поведінки і прагнення уникнути заподіяння шкоди.

Окремо зазначимо, що вибір уповноваженим суб’єктом такого варіанту поведінки, який не відповідає 
необхідній потребі, а лише заподіює шкоду іншим особам, розглядається як намір вчинити шикану. Шикана 
може мати як матеріальний, так і процесуальний характер. Наприклад, позивач, аби «допекти» відповіда-
чеві, звертається до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, наперед знаючи про безперспек-
тивність такого позову. Адже доводити свою невинність повинен відповідач, а це, як відомо, несе для нього 
багато незручностей майнового й морального характеру. Це приклад процесуальної шикани. Відповідно до 
вимог статті 13 ЦК України не допускаються дії осіб, що вчиняються виключно з наміром заподіяти шкоду 
іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. У разі недодержання особою при здійсненні 
своїх прав цих вимог суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми правами та застосувати інші 
наслідки, передбачені законом. Якщо суб’єкт обирає варіант поведінки, який порушує зміст правової нор-
ми, виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, то мова йде про шикану матеріального характеру [6].

Шикана як вид зловживання правом законодавчо заборонений, отже і судовий розсуд з вибору шкід-
ливого способу здійснення права вважається забороненим.

Таким чином, виходячи з проведеного нами дослідження можна дійти висновку, що таке правове 
явище як зловживання правом може бути наслідком судового розсуду. Чим ширше наданий суб’єкту 
судовий розсуд — тим більше можливостей зловживати ним. Зловживання правом можливе як при задо-
воленні власного інтересу, так і при виході суб’єкта за межі наданого їй судового розсуду. Якщо суб’єкт 
діє виключно з наміром заподіяння шкоди іншим особам, то його дії можна кваліфікувати як шикану.

У ході проведеного дослідження встановлено, що дослідження в теорії права категорії судового роз-
суду дозволяє здійснити аналіз такого правового явища як зловживання правом та визначити можливі 
заходи та засоби запобігання йому.
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Бакаєв Д. С. Проблема зловживання правом як наслідок судового розсуду.
У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення природи зловживання правом як форми реалізації судового роз-

суду. Автором здійснюється аналіз проблеми зловживання правом як наслідку судового розсуду. Визначаються проблеми та 
перспективи подальшого розвитку концепції зловживання правом у вітчизняній правовій науці.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРИРОДА ДОБРОСОВІСНОСТІ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Одним із визначальних напрямів розвитку сучасного цивільного права є розширення сфери засто-
сування морально-етичних засад приватного права — добросовісності. Варто відзначити, що побудо-
ва всієї системи приватного права заснована на принципах моральності та добросовісності поведінки 
учасників правовідносин. Любов до ближніх, до співгромадян наводив в якості основного орієнтира 
розвитку приватного права Л. Петражицький [1, с. 28]. І. Новицький зауважував, що тільки співвід-
ношення власного інтересу з чужим, встановлення кордонів для реалізації егоїзму, визнання інтересів 
суспільства може стати основою для формування підходів до визначення поняття «доброї вдачі» [2]. 
Варто відзначити, що добросовісність при закріпленні її в текстах нормативно-правових актів набуває 
значення загальних засад або презумпції. 

Питання добросовісності досліджувалось у працях таких науковців як І. Бабич, Є. Бoгданов, О. Бог-
данова, В. Грибанов, Г. Дмітрієва, Т. Дроздова, O. Малиновський, І. Новицький, М. Лук’яненко, Р. Ка-
ламкарян, В. Примак, Ю. Тобота, Н. Тарабаєва та ін. Більшість дослідників вказуючи на те, що категорії 
добросовісності, розумності та справедливості є морально-етичними та оціночними, підкреслюють, що 
намагатися жорстко визначити їх в законі, договорі чи рішенні суду практично неможливо, а в окремих 
випадках і не варто. Зокрема, Й. Покровський наводив такий вислів німецького дослідника Є. Ерліха з 
приводу визначення поняття добросовісності: «Що таке за німецьким правом зловживання правом, в 
яких випадках має місце порушення «Treu und Glauben», або «добрих звичаїв» — цього ми наразі не 
знаємо тому, що закон з цього приводу нічого не говорить, ми дізнаємося про це тільки із судових рі-
шень років через сто» [3, c. 275]. Б. Зеллер в результаті свого дослідження категорії «добросовісності» 
дійшов висновку, що незважаючи на її «спокусливу простоту», добросовісність є поняттям, яке немож-
ливо однозначно визначити [4]. На етичну природу добросовісності та розумності посилався і професор 
П. Ельцбахер, який писав: «питання про те, чи суперечить певний спосіб дій добрій вдачі чи розумності 
є питанням етичного характеру» [5, c. 489]. 

Сьогодні перед цивільно-правовою наукою постає питання теоретичного та змістовного обґрунтуван-
ня практики застосування категорії добросовісності, особливо враховуючи її значний морально-етич-
ний вплив на всю систему регулювання цивільно-правових відносин. З огляду на це метою дослідження 
є аналіз морально-етичної природи категорії добросовісності в цивільному праві, розкриття основних 
теоретичних підходів до визначення поняття «добросовісність» в національній та зарубіжній доктрині 
цивільного права, визначення особливостей її застосування в міжнародних договорах та рішеннях судів.

Введення в цивільний обіг такої оціночної категорії як добросовісність (розумність, істотність, спра-
ведливість) створює підвалини до розширення сфери застосування правозастосовчого розсуду і разом з 
тим закладає підвалини для усунення прогалин у праві (ч. 2 ст. 8 ЦК України). Законодавче закріплення 
добросовісності, розумності та справедливості в ст. 3 ЦК України дозволяє вільно використовувати ці 
категорії в якості регуляторів на рівні правозастосовчої практики всіх судів України. 

Становлення добросовісності як правового поняття традиційно пов’язується з римським правом, яке 
на ранньому етапі розвитку було пройняте суворим формалізмом: діяло не те, що було бажане, а те, що 
було визначене. З розвитком економіки виникла необхідність коригування цивільного права, внаслідок 
цього юристи почали посилатися на вимоги людяності та совісті, що дозволяло формально правильні 
вимоги розглядати як такі, що не заслуговують захисту через явну недобросовісність позивача. Римські 
юристи в таких випадках зазначали, що договір тлумачиться на основі доброї совісті (bona fi des), звідси 



97• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

самі договори, що допускали таке тлумачення, стали називатися negotia bonae fi dei, а позови, які випли-
вають з них — ationes bonae fi dei [6, c. 25].

При цьому необхідно зазначити, що більшість держав визнають існування двох різних підходів до 
визначення добросовісності з об’єктивної і суб’єктивної сторони. Суб’єктивна добросовісність, як пра-
вило, стосується знань про факти або їх відсутність, має значення для речових прав і гострої полеміки 
не викликає. Істотні суперечки стосуються об’єктивної добросовісності, що представляє собою неви-
значений стандарт, який дозволяє суддям застосовувати право на основі вільного судового розсуду. У 
такому вигляді добросовісність визначається в якості принципу, доктрини або концепції і отримує за-
стосування, в першу чергу, в договірному праві.

В західній правовій доктрині добросовісність розглядається в якості категорії вищого порядку 
для всього приватного права. Добросовісність розглядається як норма, принцип, правило, максима, 
обов’язок, загальне застереження [7, c. 65]. Подібна множинність термінів може призвести до плута-
нини. З огляду на це, паралельно з розвитком доктринальних уявлень про добросовісність відбувається 
постійна робота щодо конкретизації та інтерпретації поняття «добросовісність» в нормах міжнародних 
договорів та рішеннях європейських судів. 

При аналізі застосування категорії «добросовісність» у договірному праві окремих країн Європи ви-
являється, що в більшості випадків вона розглядається або в якості загального застереження, або загаль-
ного принципу права. 

Поняття «загального застереження» використовується переважно у доктрині німецького права. Поява 
загальних застережень в німецькій системі права історично пов’язувалося з необхідністю відпрацювання 
механізму швидкого реагування на мінливість суспільних відносин, що регулюються цивільним правом. 
У німецькій правовій доктрині § 242 Німецького Цивільного Уложення який передбачає, що «боржник 
зобов’язаний виконати зобов’язання добросовісно з урахуванням звичаїв цивільного обороту», став осно-
вою для формування цього загального застереження. В доктрині не існує єдності думок щодо розуміння 
загального застереження з іншими нормами права, а лише наголошується, що ця правова категорія від-
різняється «підвищеною невизначеністю», або являє собою «невизначену норму права» [8, c. 30]. Важли-
вою характеристикою загального застереження є те, що, по-перше, воно є законодавчим положенням, або 
нормою права, по-друге, це — норма права, яка містить дуже загальні і/або дуже невизначені (абстрактні) 
поняття в порівнянні з іншими нормативними приписами. Відмінність загального застереження від зви-
чайної норми права полягає в тому, що у правозастосовчій практиці вона набуває більшого значення, і має 
розширювальне тлумачення. Незважаючи на те, що в ній вказується тільки одна обставина — «добро-
совісне виконання зобов’язання», цей обов’язок повинен дотримуватися і при укладенні угоди, крім того 
вимога добросовісності поширюється не тільки на боржника, а й на кредитора.

На відміну від німецького права в теорії і практиці інших національних правопорядків добросовісність 
розглядається в якості загального принципу права. В даний час принцип добросовісності отримав загальне 
визнання [6, c. 25]. Він закріплений у Статуті ООН та інших важливих міжнародних актах. Цей принцип 
знайшов своє відображення у Віденській конвенції 1969 р.: в її Преамбулі підкреслюється загальне визнан-
ня, яке отримав принцип добросовісності, а в п. 1 ст. 31 йдеться про необхідність дотримуватися добросо-
вісності при тлумаченні договорів. Отже, договір повинен тлумачитися відповідно до звичайного значення, 
яке слід додати термінам договору в їх контексті, а також у світлі об’єкта і цілей договору [9, c. 99].

Принцип добросовісності закріплений в законодавстві багатьох держав. Проте тлумачення цього по-
няття та його застосування в національному праві окремих країн відрізняється. В країнах романо-гер-
манської правової системи, використовується більш широкий підхід до обов’язку дотримуватися до-
бросовісності, тобто цей обов’язок поширюється як на укладення контракту, так і на його виконання. 
У державах загального права використовується більш вузький підхід, тобто обов’язок дотримуватися 
добросовісності відноситься тільки до виконання контракту.

Положення про необхідність сумлінного дотримання своїх зобов’язань міститься також в законодав-
стві інших європейських держав. Так, згідно зі ст. 57 Цивільного кодексу Іспанії торговельні договори 
повинні бути виконані добросовісно, відповідно до тих умов, які в них включені. Відповідно до п. 2 
ст. 762 Цивільного кодексу Португалії в ході виконання зобов’язання, так само як і в ході здійснення 
своїх цивільних прав, сторони зобов’язані діяти добросовісно.

На законодавчому рівні принцип добросовісності отримав своє закріплення в Цивільному кодексі 
Франції 1804 р. Так, ст. 6 ЦК Франції встановлює: «Не можна порушувати приватними угодами законів, 
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які стосуються громадського ладу і добрих звичаїв». Згідно п. 3 ст. 1134 ЦК Франції «договори повинні 
виконуватися з доброї совісті», а відповідно до ст. 1135 ЦК Франції «договір зобов’язує до всіх наслід-
ків, які справедливість вносить в зобов’язання» [10, c. 351].

Відповідно до законів Італії сторони зобов’язані дотримуватися добросовісності не тільки при ви-
конанні контракту, але і під час ведення переддоговірних переговорів. Добросовісність розглядається в 
Італії як етичний обов’язок, що є невід’ємною частиною громадського ладу. У судовій практиці Італії по-
няття добросовісності визначається як «відкритість, належна чесність і почуття соціальної солідарності».

Нормативне поняття добросовісності міститься в Уніфікованому торговому кодексі США — це фак-
тична чесність в поведінці або угоді (п. 19 ст. 1-201). В ст. 2–203 Кодексу уточнюється, що добросо-
вісність комерсанта означає фактичну чесність і дотримання розумних комерційних критеріїв чесно-
го ведення торгових справ. Слід звернути увагу, що практика американських судів щодо застосування 
ст. 2-203 Кодексу заснована на обов’язковому врахуванні фактичних обставин справи. Проте 
суб’єктивність індивідуального правозастосування доповнюється ще одним оціночним, але більш ви-
значенним критерієм — чесного ведення торгових справ підприємцями [7, c. 128].

Підкреслимо, що незважаючи на значну увагу, що приділяється науковцями питанням розвитку ци-
вільного права, досліджень категорії добросовісності в правовій системі України не достатньо. Питання 
застосування поняття добросовісності як в сфері матеріального, так і процесуального права є дуже акту-
альним. Важливість визначення категорії «добросовісність» виявляється не тільки з точки зору юридич-
ної техніки, але й з точки зору суспільної моралі, яка, розвиваючись в умовах постійної невизначеності 
і втрати пріоритетів, втрачає базовий цивілізаційний зміст.

І. Новицький, аналізуючи підходи до визначення поняття добросовісності, зазначав: «численні ви-
падки, коли цивільно-правові норми прямо або опосередковано залучають засади доброї совісті, можна 
звести до двох основних груп. В одних випадках добра совість виступає в об’єктивному значенні як 
відоме зовнішнє мірило, яке приймається до уваги законом, судом, що застосовує закон, і яке рекомен-
дується членам цивільного обігу у їх відносинах одне з одним... В інших випадках категорія доброї со-
вісті сприймається в суб’єктивному сенсі, як певне сприйняття тієї чи іншої особи, її обізнаність чи нео-
бізнаність, з приводу певних обставин, з якими закон вважає зв’язати ті чи інші юридичні наслідки» [2]. 

Сучасні науковці намагаються сумістити об’єктивні та суб’єктивні підходи до визначення поняття 
«добросовісність», зокрема О. Богданова зазначає, що під добросовісністю слід розуміти таку систему 
уявлень про моральність поведінки при набутті, здійсненні і захисті прав і виконанні обов’язків, що 
склалася у суспільстві та визнана законом, звичаями або судовою практикою. Моральність поведінки 
має оцінюватись за допомогою протиставлення категорій добра та зла [11, c. 26]. М. Лук’яненко ви-
діляє наступні ознаки добросовісності: чесність, щирість, свідомість, старанність, акуратність у вико-
нанні цивільно-правових обов’язків [12, с. 366-369]. На думку B. Воронова та інших дослідників вва-
жається, що принцип добросовісності є універсальним і здійснює свій вплив як на розвиток та захист 
суб’єктивних цивільних прав, так і юридичних обов’язків [13].

На нашу думку, варто погодитись із тим, що поняття «добросовісність» має подвійний характер. В 
об’єктивному сенсі добросовісність являє собою визначені нормами права, звичаями ділового обороту 
вимоги, до поведінки невизначеного кола учасників цивільних правовідносин. У суб’єктивному розу-
мінні добросовісність це — оцінка поведінки суб’єкта цивільних правовідносин на відповідність сфор-
мованим у суспільстві нормам моралі, поваги до прав інших учасників правовідносин.

Англійська правова система тривалий час взагалі не визнавала необхідності дотримання принципів 
добросовісності в цивільному обігу. В рішеннях англійських судів як аналог оціночного критерію засто-
совувалося поняття розумність дій учасників правовідносин. Традиційним є уявлення про те, що сторо-
ни не зобов’язані діяти добросовісно і розумно, тому що це суперечить суперництву сторін, які беруть 
участь в договорі. Останнім часом внаслідок розширення глобалізаційних процесів у судовій практиці 
Англії спостерігається тенденція до використання англійськими судами поняття добросовісності. Так, 
у Законі 1999 року «Про регулювання несправедливих умов у споживчих контрактах» використано по-
няття добросовісність, однак воно ґрунтується не на англійській конструкції недопущення несправедли-
вості, а на конструкції континентального цивільного права, яке спирається на принципи справедливості 
і чесної ділової практики [7, c. 145].

У принципах європейського договірного права, складених Оле Ландо особливе місце відводиться 
принципу добросовісності (ст. 1:105). Передбачається, що кожна сторона зобов’язана діяти відповід-
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но до цього принципу, і сторони не можуть обмежити цей обов’язок. Крім того сторони можуть вільно 
укладати договори та встановлювати їх зміст (ст. 1:102). Дії сторін вчинені всупереч принципу добро-
совісності, є підставою для визнання договору недійсним. Відповідно до принципу добросовісності в 
європейському праві здійснюється тлумачення договорів. Добросовісність визнається підставою виник-
нення обов’язків сторін договору. Зокрема, ст. 6:102 передбачається, що крім встановлених положень 
договір за умовчуванням може містити положення, які визначаються виходячи з: а) намірів сторін; 
б) природи і мети договору і в) принципу добросовісності. Відповідно до ст. 8:109 правові засоби в разі 
невиконання зобов’язань можуть бути виключені або обмежені, тільки якщо вимога виключення або об-
меження не суперечить принципу добросовісності [14]. 

У практиці Суду Європейського Союзу (далі — Суд ЄС) досить часто використовується принцип до-
бросовісності, який поряд із принципами справедливого ставлення і пропорційності складає зміст прин-
ципу справедливості, що став імперативною основою права ЄС. У практиці ЄС принцип добросовісності 
тлумачиться через критерії «знав — не знав, не міг знати». Так, у рішенні по справі № 36/72 «Меганк 
проти Комісії ЄС», Меганк крім основної заробітної плати отримував допомогу по багатодітності як гла-
ва сім’ї, на яку, за формальними підставами не міг претендувати. При цьому одержувач знав, що він не 
має жодної належної підстави для отримання допомоги і факт переплати був очевидний для нього. Проте 
Судом було встановлено, що допомога сплачувалася в ті ж самі періоди, коли відбулося підвищення його 
зарплати як працівника ЄС, що не дозволило Меганку, виявляючи належну дбайливість, визнати недо-
речною виплату допомоги. Документи, підписані Меганком, не містили жодного посилання на виплату 
окремої допомоги по багатодітності, яка не була частиною зарплати. Враховуючи ці обставини, Суд ЄС 
визнав поведінку позивача такою, що повністю відповідає принципу добросовісності. Таким чином, Суд 
ЄС визнав добросовісною особу, яка в силу об’єктивних причин не знала і не могла знати про те, що вона 
користується певними благами без достатніх підстав, хоча сама вжила всіх необхідних заходів для припи-
нення їх використання з моменту виявлення необґрунтованості користування [15].

Варто відзначити, що такі категорії як добросовісність, розумність і справедливість при закріпленні 
їх в текстах нормативно-правових актів набувають значення загальних засад або презумпцій. Разом з 
тим, перед цивілістичною наукою постає питання теоретичного та змістовного обґрунтування практики 
застосування цих оціночних понять, особливо враховуючи їх значний морально-етичний вплив на всю 
систему регулювання цивільно-правових відносин. Введення в цивільний обіг таких морально-етичних 
категорій як добросовісність, розумність та справедливість призводить до розширення сфери застосу-
вання розсуду і разом з тим створює передумови для усунення прогалин в праві. 
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Бакалінська О. О. Морально-етична природа добросовісності в цивільному праві.
Стаття присвячена аналізу морально-етичної природи категорії добросовісності в цивільному праві. Автором розкрива-

ються основні теоретичні підходи до визначення поняття «добросовісність» в національній та зарубіжній доктрині цивільного 
права, визначаються особливості її застосування в міжнародних договорах та рішеннях судів.

Ключові слова: моральність, оціночна категорія, добра совість, добросовісність. 

Бакалинская О. О. Нравственная природа добросовестности в гражданском праве.
Статья посвящена анализу нравственно-правовой природы категории добросовестности. Автором раскрываются основные 

теоретические подходы к определению понятия «добросовестность» в национальной и зарубежной доктрине гражданского 
права, определяются особенности ее применения в международных договорах и решениях судов.

Ключевые слова: нравственность, оценочная категория, добрая совесть, добросовестность.

Bakalinska О. The moral nature of integrity in the civil law.
This article analyzes the moral and legal nature of the category of good faith. The author reveals the main 

theoretical approaches to the defi nition of «good faith» in the national and international civil law doctrine 
defi ning features of its use in International Contracts and judicial decisions.

Key words: moral, the evaluation categories, a good conscience, good faith.
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Сучасний стан розвитку правового регулювання земельних відносин характеризується тенденцією 
розширення застосування договірної форми у сфері використання землі. У зв’язку з цим набувають 
особливої актуальності питання договірних відносин у земельному законодавстві та правової приро-
ди договорів із земельними ділянками, їх юридичних ознак і класифікацій, особливостей їх форми та 
змісту. В юридичній літературі дослідженням зазначених питань, враховуючи змішану правову природу 
договорів у галузі земельних відносин, займаються представники цивільно-правової, еколого-правової 
та земельно-правової науки. Серед наукових праць необхідно відзначити роботи, присвячені договір-
ному праву в цілому [1; 2], договорам в екологічному праві [3; 4], договорам в земельному праві [5]. 
Окремі проблеми правового регулювання договірних відносин у зазначеній сфері висвітлювали у свої 
працях: А. Гетьман, В. Гуревський, П. Кулинич, К. Кучерук, В. Мироненко, А. Мірошниченко, В. Носік, 
С. Погрібний, В. Федорович, М. Шульга та ін. При цьому значна кількість правових питань щодо за-
стосування договірних відносин, пов’язаних з використанням землі, все ж потребує наукового доопра-
цювання. Зокрема це стосується договору про використання земельної ділянки для проведення розві-
дувальних робіт. Практично відсутні дослідження, предметом яких було б виявлення особливостей цього 
договору. Додатковим аргументом на користь вивчення зазначеного питання є невизначеність характеру 
і сутності цієї угоди в законодавстві України, що негативно позначається на практиці, оскільки не спри-
яє запровадженню таких договірних відносин у суспільстві. Саме цими обставинами зумовлюється ви-
бір теми наукової статті, а також її актуальність.

Метою цієї статті є аналіз чинного законодавства щодо структурних елементів договору про вико-
ристання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, виявлення недоліків та розроблення 
пропозицій щодо його подальшого вдосконалення.

Перш за все необхідно розглянути структурні елементи такого договору. В юридичній літературі від-
сутній єдиний підхід щодо кількісного складу таких елементів. Не вдаючись до аналізу різноманітних 
точок зору щодо кількості елементів цивільно-правового договору необхідно зазначити, що така нео-
днозначність зумовлена тим, в якому значенні вживається поняття «договір». Загалом договір у теорії 
цивільного права вживається в наступних значеннях: 1) угода; 2) правовідношення; 3) підстава виник-
нення зобов’язання; 4) документ про фіксацію укладення угоди; 5) саме зобов’язання [1, с. 5]. У межах 
цього дослідження договір розглядатиметься як юридичний факт (дво- або багатосторонній правочин), 
що є підставою виникнення цивільних прав і обов’язків. Розглядаючи договір у такому розумінні до-
речно до загальних структурних елементів договору (ті, які виділяються переважно більшістю вчених) 
віднести: суб’єктний склад, зміст та його форму.

Серед елементів загальної договірної конструкції найбільш чітко визначеним можна вважати питан-
ня щодо суб’єктного складу договору. Так, суб’єктами договору визнаються його сторони, коло й найме-
нування яких зазвичай закріплено у відповідних нормах закону [6, с. 496].

Сторонами договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт 
є власник земельної ділянки (у випадках проведення зазначених робіт на земельній ділянці, яку ви-
користовує землекористувач — користувач земельної ділянки) та суб’єкт, який проводить такі роботи. 
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Відповідно до аналізу положень Земельного кодексу України (далі — ЗКУ) землевласниками та земле-
користувачами можуть бути громадяни та юридичні особи України, іноземці, особи без громадянства, 
іноземні юридичні особи, територіальні громади, держава.

Суб’єктами, які проводять розвідувальні роботи, відповідно до ст. 97 ЗКУ є підприємства, установи 
та організації. Вони повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством України про надра.

Незважаючи на досить чітку регламентацію правового статусу сторін у договорі про використан-
ня земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, деякі положення земельного законодавства 
в цій сфері потребують удосконалення. Так, на відміну від земельного законодавства, законодавством 
про надра передбачена можливість проведення геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших 
розвідувальних робіт фізичними особами. При цьому питання використання земельних ділянок для 
цих цілей громадянами України, іноземцями, особами без громадянства не врегульовано. Дія ст. 97 ЗКУ 
не поширюється на цих осіб. Правовий механізм реалізації права на проведення розвідувальних робіт 
фізичними особами не визначений і в окремій нормі законодавства. Звідси, вони не можуть їх виконува-
ти через проблему з оформлення права на земельну ділянку.

З метою вирішення окресленої проблеми необхідно внести зміни до ст. 97 ЗКУ, передбачивши мож-
ливість використання земельної ділянки для здійснення розвідувальних робіт фізичними особами 
за умови відповідності їх вимогам, встановленим законодавством про надра.

Наступним ключовим елементом договору про використання земельної ділянки для проведення 
розвідувальних робіт є зміст договору. Розуміння змісту договору залежить від значення, в якому 
вживається поняття «договір». Якщо під договором розуміють правовідношення, то зміст у цьому 
випадку виражається в правах та обов’язках сторін. При розумінні терміну «договору» як докумен-
ту зміст його становитимуть пункти, що описують умови договору. Якщо під договором розуміють 
юридичний факт, що лежить в основі зобов’язання, зміст договору становлять умови договору щодо 
яких досягнута домовленість сторін [7, с. 155]. У межах цієї роботи зміст договору про використання 
земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт характеризуватиметься як сукупність визна-
чених умов на яких він укладається.

Визначаючи умови зазначеного договору необхідно враховувати положення цивільного та земельно-
го законодавства. Не акцентуючи уваги на співвідношенні цивільного і земельного законодавства по-
трібно зазначити, що норми цивільного законодавства співвідносяться з нормами земельного законодав-
ства як загальні і спеціальні.

Аналіз практики договірної форми регулювання відносин у досліджуваній сфері і відповідних право-
вих актів дозволяє виділити три групи договірних умов різної юридичної значимості: істотні, звичайні 
і випадкові. У законодавстві чітко визначені лише істотні умови договору. Згідно з ч. 2 ст. 638 Цивіль-
ного кодексу України (далі — ЦКУ) істотними є умови: про предмет договору; які визначені законом як 
істотні або є необхідними для договорів даного виду; щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має 
бути досягнуто згоди.

У науковій літературі традиційно істотними умовами договорів є найменування сторін угоди, пред-
мет, їх об’єкт, строк дії договору, ціна договору, використання прав та виконання зобов’язань, відпові-
дальність сторін [4, с. 71-72].

У ч. 2 ст. 132 ЗКУ серед умов про перехід права власності на земельні ділянки також зазначено назву 
сторін, що видається зовсім неправильним. Коло сторін потрібно відносити не до умов договору, а до 
його реквізитів. Сторони повинні бути визначені до початку погодження умов договору і до його змісту 
входити не можуть. Суб’єктний склад договору є структурним елементом договору.

Основною і визначальною умовою кожного договору, в тому числі і договору про використання 
земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, є умова про його предмет. Деякі автори на-
зивають предмет договору абсолютною умовою для будь-якого договору [8, с. 29]. Питання щодо 
визначення поняття «предмет договору» є неоднозначним. Інколи предмет договору ототожнюється 
з його об’єктом.

Розглянемо це питання більш детально, звернувши увагу на загальні положення цивільного пра-
ва щодо предмету договору. На перший погляд, словосполучення «умови про предмет договору» не 
має викликати особливих запитань, адже в договірній теорії та практиці ще з радянських часів пану-
вала позиція відповідно до якої під терміном «предмет договору» необхідно розуміти взаємні права та 
обов’язки його сторін чи принаймні основні з них, які надають можливість визначити тип конкретного 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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договору (наприклад під предметом договору купівлі-продажу найчастіше розуміють формулу «прода-
вець передає у власність, а покупець приймає у власність») [9, с. 22].

Згідно іншої позиції предмет договору визначається його спрямованістю. Іншими словами, необхід-
но дати відповідь на запитання: чого сторони договору збираються досягти у процесі реалізації своїх 
прав та обов’язків, яка мета переслідується ними? Під предметом будь-якого цивільно-правового дого-
вору потрібно розуміти передбачені ним дії, які повинна зробити зобов’язана сторона (або зобов’язані 
сторони). У цьому випадку предмет договору розглядається як «договір-правовідношення», тобто коли 
йдеться про предмет зобов’язання, що виникло за юридичним фактом, — укладення відповідного до-
говору. Оскільки суть зобов’язання полягає в праві кредитора на певні дії боржника, то суть предмета 
зобов’язання полягає в тому, що він повинен відповісти на запитання, які саме дії має вчинити боржник 
за таким зобов’язанням [10, с. 102].

Однак ЦКУ вніс певні новації щодо розуміння поняття «предмет договору» під яким часто маєть-
ся на увазі конкретне майно, права щодо якого відчужуються (передаються) за договором. Зокрема в 
ст. 424 ЦКУ йдеться про майнові права як предмет договору, ст. 576 ЦКУ визначає предметом договору 
застави майно (зокрема речі, цінні папери, майнові права), а в ст. 656 ЦКУ під предметом договору ку-
півлі-продажу розуміється товар [9, с. 22].

Як вірно зазначається в юридичній літературі однозначно розставити всі крапки над «і» у вказаній 
ситуації можливо лише доповнивши ст. 638 ЦКУ положенням, яке б чітко роз’яснювало зміст уживано-
го в цій статті словосполучення «предмет договору» [9, с. 22].

Найбільш правильною видається точка зору, що предметом договору є певні дії як правовий ре-
зультат якого прагнуть досягти сторони. Під об’єктом договору слід розуміти конкретне майно щодо 
якого сторони вступають у договірні відносини. Тому предмет договору про використання земельної 
ділянки для проведення розвідувальних робіт необхідно визначити як надання особі зі спеціальною 
правосуб’єктністю прав володіння та користування чужою земельною ділянкою для вказаних потреб, 
а конкретна земельна ділянка з визначеним місцем розташування, площею, цільовим призначенням ви-
ступає об’єктом цього договору.

Зупиняючись на характеристиці земельної ділянки як об’єкта договору потрібно зазначити, що для 
проведення розвідувальних робіт можуть використовуватися земельні ділянки різних категорій земель 
без їх вилучення (викупу). Проте з цього правила є виняток. Так, проведення зазначених робіт на землях 
певних категорій може бути обмежене. Переважно проведення цих робіт обмежується на землях при-
родно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, оздоровчого 
і рекреаційного призначення.

Перелік умов, що названі в законодавстві як істотні, необхідні або обов’язкові для даного виду дого-
вору визначено у ч. 2 ст. 97 ЗКУ. До таких умов відносяться строки та місце проведення розвідувальних 
робіт. Строками проведення цих робіт визначаються строки користування земельною ділянкою, нада-
ною для зазначених цілей, оскільки після завершення таких робіт у використанні такої земельної ді-
лянки не буде потреби. Однак зважаючи на те, що для проведення геологознімальних, пошукових, гео-
дезичних та інших робіт необхідно отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, граничні 
строки проведення зазначених робіт не повинні перевищувати терміну, на який надається спеціальний 
дозвіл на геологічне вивчення надр. Враховуючи наведене в договорі про використання земельної ді-
лянки для проведення розвідувальних робіт повинні бути визначені строки користування земельною 
ділянкою, її місце розташування, площа і цільове призначення (об’єкт договору), а не строки та місце 
проведення розвідувальних робіт.

До обов’язкових умов договору необхідно віднести також: 
1.  види та обсяги розвідувальних робіт. Земельна ділянка передається з певною метою — для прове-

дення розвідувальних робіт. Договір про використання земельної ділянки для проведення розвідуваль-
них робіт мав би містити умови щодо характеру таких робіт; 

2.  плату за користування земельною ділянкою. Необхідно зазначити, що така плата за своєю приро-
дою не є платою за землю (земельним податком або орендною платою за землю), а є платою за користу-
вання земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт. Сторони мають врегулювати питання 
про розмір плати, її форму, умови, порядок та строки її виплати; 

3.  умови щодо надання земельної ділянки для видобування корисних копалин (у випадках якщо 
результати розвідки будуть позитивними). На практиці нерідко зустрічаються випадки, коли зем-

Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору про використання…
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ле-власник дав згоду на використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, але 
в подальшому відмовляється передавати свою земельну ділянку для видобування корисних копалин. 
Б. Лісковець доцільно запропонував встановити, щоб власники земельних ділянок, надаючи згоду 
на проведення розвідувальних робіт, одночасно вирішували питання про надання необхідних зе-
мельних ділянок для видобування корисних копалин, якщо результати розвідки будуть позитивними 
[11, с. 68-69].

До умов щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди можливо віднести, на-
приклад, визначення розміру збитків та порядку їх відшкодування, відповідальність сторін.

Звичайними визнаються умови договору, які можуть і не відображатися в договорах, але містяться 
в нормах законодавства про такі договори і застосовуються до договорів в силу відсутності в них інших 
домовленостей сторін [12, с. 455]. Випадковими називаються такі умови, які змінюють або доповнюють 
звичайні умови. Вони включаються в текст договору за розсудом сторін. Їх відсутність, так само як 
і відсутність звичайних умов, не впливає на дійсність договору. Проте на відміну від звичайних, вони 
отримують юридичну силу в разі включення їх у текст договору [13, с. 374]. Підприємства, установи 
та організації, які здійснюють розвідувальні роботи зобов’язані за свій рахунок приводити займані зе-
мельні ділянки у попередній стан (ч. 4 ст. 97 ЗКУ). Обов’язок приводити земельну ділянку у попередній 
стан може бути покладений на його власника.

При аналізі договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт ще 
одним із його елементів можливо назвати форму, в якій він має бути укладеним. У літературі форма 
договору традиційно уявляється як спосіб зовнішнього виявлення і прояву: порядку реалізації волі, ці-
льових прагнень, обсягу повноважень суб’єктів договірних відносин, предмета, характеру і строковості 
діяльності (взаємодії) сторін, що домовляються, а також негативних юридичних наслідків у результаті 
відхилень від домовлених сторонами умов такої взаємодії [4, с. 70].

ЗКУ не встановлено вимоги щодо форми договору про використання земельної ділянки для прове-
дення розвідувальних робіт. Положеннями нормативно-правових актів не встановлена і типова або при-
мірна форма такого договору. Тому при його укладенні необхідно додержуватися чинного законодавства, 
зокрема ЦКУ. Відповідно до положень статей 206 та 208 зазначеного кодексу договір про використання 
земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт укладається в письмовій формі. Укладення до-
говору у письмовій формі забезпечує, з одного боку, впорядкування прав та обов’язків сторін у договорі, 
додержання договірної дисципліни, з іншого — є гарантією письмового доказування взятих контраген-
тами повноважень, а також захисту їх прав у суді в разі виникнення спорів [4, с. 71]. За бажанням сторін 
договір може бути нотаріально посвідчений.

Підводячи підсумок викладеного можливо зробити висновок, що з метою забезпечення розвитку 
правового регулювання договірних відносин використання земельних ділянок для проведення розві-
дувальних робіт та раціонального використання, відтворення, охорони цих земельних ділянок необхідно 
розширити коло осіб, яким надається право користування земельною ділянкою для зазначених цілей, 
замінити передбачений ЗКУ перелік істотних умов договору про використання земельної ділянки для 
проведення розвідувальних робіт, встановити у земельному законодавстві вимоги щодо форми цього 
договору. Аналіз визначених структурних елементів договору про використання земельної ділянки для 
проведення розвідувальних робіт може слугувати підставою для з’ясування в подальшому правової 
природи зазначеного договору.
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Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору про використання земельної ділянки для 
проведення розвідувальних робіт.

У статті з’ясовано суб’єктний склад договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, 
досліджено його зміст та форма. Особливу увагу приділено визначенню предмету цього договору. Запропоновано пропозиції 
щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин у сфері використання земельних ділянок для проведення 
розвідувальних робіт.

Ключові слова: договір про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт, суб’єкти договору, зміст 
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Барабаш Н. П. Общая характеристика структурных элементов договора об использовании земельного участка для 
проведения изыскательских работ.

В статье выяснен субъектный состав договора об использовании земельного участка для проведения изыскательских работ, 
исследовано его содержание и форма. Особое внимание уделено определению предмета этого договора. Предложено пути 
усовершенствования правового регулирования договорных отношений в сфере использования земельных участков для про-
ведения изыскательских работ.
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Barabash N. General characteristics of structure elements of contract on land use for exploration.
The article addresses the composition of subjects of a contract on land use for exploration. The content and form of this contract are 

researched. Specifi c attention is paid to the defi nition of the subject-matter of this contract. The author makes her own propositions as to 
the improvement of legal regulation of contractual relations in the fi eld of land use for exploration.
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ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ В ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИЦІ

На сучасному етапі правової теорії розширюється роль та значення багатьох конституційних катего-
рій, що є позитивною тенденцією для науки та практики. Зокрема збільшився науковий інтерес до до-
слідження та вивчення такої категорії як «гідність людини», оскільки розглядати дану категорію можна 
не лише з філософської чи моральної точки зору, але й з правової. Як наголошується в спеціальній юри-
дичній літературі: «Утвердження гідності людини — вагома політико-правова проблема теорії і практи-
ки конституціоналізму» [1, с. 161].  

Суттєвий внесок у вивчення досліджуваної проблеми зробили такі відомі науковці як О. Грищук, 
Н. Колєсова, Т. Костецька, В. Погорілко, Ж. Пустовіт, П. Рабінович, Р. Стефанчук, Ю. Тодика, Н. Шукліна 
та ін. Разом з тим, потребують більш детального аналізу питання щодо деталізації поняття і змісту кате-
горії «гідність людини» та існує потреба в удосконаленні правової основи забезпечення гідності люди-
ни в Україні. Саме це й визначає актуальність запропонованої наукової публікації.

Метою статті є дослідження категорії «гідність людини», взаємозв’язок її з конституційними 
обов’язками та з’ясування значущості та вагомості гідності в суспільстві. 

У міжнародних актах, що встановлюють міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини, зо-
крема у Преамбулі до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, закріплено 
положення, за яким усі права людини випливають із гідності, що властива людській особі. Загальна 
Декларація прав людини 1948 р. зокрема закріплює положення, згідно з яким визнання гідності, влас-
тивої всім членам людської сім’ї і рівних та невід’ємних їх прав, є основою свободи, справедливості 
та загального миру, а також, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 

Термін «гідність людини» неодноразово зустрічається в тексті Основного Закону України. Так, в систе-
мі соціальних цінностей, що визнаються і гарантуються Конституцією України, відповідно до міжнарод-
них актів, честь і гідність людини визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). 
Дане твердження відтворює зміст основних засад Преамбули Загальної декларації прав людини. У ч. 1 ст. 21 
Конституції України — «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» — прямо закріплений прин-
цип рівноцінності та рівноправності всіх людей. Наведене положення майже дослівно відтворює зміст 
ст. 1 Загальної декларації прав людини — «усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності 
та правах». Продовженням і певним відтворенням Конвенції Ради Європи із запобігання катуванням та 
нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню 1987 р. є положення ст. 28 
Конституції України. Так, в ч. 1 цієї статті — «кожен має право на повагу до його гідності» — рельєфно 
відтворюється принцип рівності людей, а саме, гідність кожної людини є рівною із гідністю інших людей. 
Усвідомлення даного положення усіма членами суспільства сприяє формуванню у кожної особи почуття 
власної гідності, очікування поваги до неї зі сторони інших осіб, а також визнання особою рівних прав 
усіх інших людей у суспільстві. Положення ч. 2 ст. 28 Основного Закону — «ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаран-
ню», відповідають ст. 5 Загальної декларації прав людини і ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права, ратифікованих Україною. Таким чином, у системі соціальних цінностей, які охороня-
ються Конституцією України, належне місце разом із іншими категоріями посідає і гідність людини. 

Доцільно зазначити, що Конституцією України зафіксовані і окремі заборони щодо посягання не 
лише на права і свободи, а також на честь та гідність людини. Зокрема ч. 1 ст. 68 закріплює обов’язок 
кожного не посягати на права і свободи, честь та гідність інших людей, що спрямований, насамперед, на 
захист індивідуальної свободи кожної окремої особи. Даний обов’язок також виражається в необхіднос-
ті чітких настанов правомірної поведінки людини у всіх сферах її життєдіяльності та являє собою ви-
могу щодо необхідної поведінки всіх осіб, які перебувають на території України з метою забезпечення 
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стабільності та правопорядку в державі. Додержання кожним зазначеного обов’язку певною мірою, як 
уявляється, мінімізує конфлікт між людьми, а гідність людини в цьому випадку розглядається як об’єкт 
правової охорони, що знаходить своє втілення в різних елементах конституційного статусу. 

Зауважимо, що метою розвинутого громадянського суспільства є, розширення реальних можливос-
тей для розвитку творчих сил та здібностей особи, а також турбота про усвідомлення кожною людиною 
її соціальної цінності та високої людської гідності. Як визначається в науковій літературі, людська гід-
ність — це не та гідність, яку певна особа може пред’явити на основі своїх фактичних індивідуальних 
якостей, а те, що відводиться кожній особистості без урахування її досягнень, статусу і особливостей, 
тобто це визнання суспільством соціальної цінності та унікальності конкретної людини [2, с. 128]. Інші 
вчені під категорією «гідність особи» розуміють володіння людиною певними моральними та інтелек-
туальними якостями, які відповідають загальновизнаним моральним цінностям [3, с. 202–203]. Також 
це якість людини, рівнозначна праву на повагу і обов’язку поважати інших [4, с. 131]. 

Окремі вітчизняні науковці, підкреслюють, що в понятті «гідність» потрібно виокремлювати дві сто-
рони: об’єктивну та суб’єктивну [5, с. 4; 6, с. 44]. Об’єктивна сторона — моральна цінність людини, як 
особистості, незалежно від її індивідуальних якостей та становища у суспільстві, а суб’єктивна — усві-
домлення своєї гідності як людини, представника певної соціальної групи, свого місця та ролі у вказаній 
соціальній групі. Крім того, у сучасному науковому праворозумінні: «особиста гідність людини» — це 
внутрішня оцінка людиною власної самоцінності, яка ґрунтується на об’єктивно існуючій значущості 
певної людини для інших суб’єктів [7, с. 14–15]. 

Варто додати, що гідність виступає також і як охоронюване законом особисте немайнове право і не-
відчужуване благо, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Коли йдеться про гідність конкретної 
людини, то мається на увазі, насамперед, її самооцінка, тобто судження людини про міру наявності у неї 
тих чи інших якостей, властивостей порівняно з певним зразком. Крім того, гідність людини відображає 
її значимість як частинки людського суспільства. Вважаємо, що кожна людина являє собою найвищу 
цінність як істота, яка наділена розумом, волею та почуттями. Відповідно, уявлення про гідність осо-
би виходить з принципу рівності всіх людей та інших суб’єктів права у моральному відношенні, тобто 
гідність завжди була і залишається важливим морально-етичним стимулом поведінки особи, важливим 
поштовхом до наступних досягнень та здобутків. 

На нашу думку, категорія «гідність» є самостійним елементом і, передусім, виступає як цінність люди-
ни. Пізнання людиною своєї цінності та її суспільної оцінки породжує усвідомлення особистої гідності. 
Гідність відіграє роль певного поштовху в поведінці людини до досягнення нею нових здобутків. В свою 
чергу, оцінюючи поведінку, діяльність людини, її здобутки та шляхи їх досягнення, суспільство тим самим 
оцінює і гідність людини. Загалом, гідність визначається як сукупність моральних, етичних, професійних 
якостей людини, що дають їй підстави для самоповаги, для усвідомлення своєї суспільної цінності.

Таким чином, гідність людини являється об’єктом захисту шляхом встановлення конституційного 
обов’язку. Вважаємо, що виконуючи положення ч. 1 ст. 68 Конституції України, особа, таким чином, 
оберігає себе від настання негативних, несприятливих наслідків, зокрема, у вигляді відшкодування на-
несеної відповідними діями шкоди. Разом з тим, як наголошує П. Рабінович, у деяких випадках оцінка 
гідності людини стає безпосереднім, самостійним і, можливо, навіть єдиним об’єктом умисного, ці-
леспрямованого її приниження (наприклад, у разі вчинення наклепу, образи). Але ця оцінка страждає 
також і тоді, коли відбувається порушення будь-яких прав чи свобод людини (причому незалежно від 
того, зафіксовані вони у національному законодавстві чи ні). Таким чином, там, де є порушення якогось 
права людини чи якоїсь свободи, завжди потерпає гідність [8, с. 102]. 

На сьогодні інститут правового захисту гідності людини регулюється Кримінальним, Кримінально-
процесуальним та Цивільним кодексами України, іншими нормативними актами. Зокрема передбачаєть-
ся відповідальність за доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком 
жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження 
її людської гідності (ст. 120 Кримінального кодексу України), під час кримінального провадження повин-
на бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи (ст. 11 Кримінально-про-
цесуального кодексу України). Варто зазначити, що українське кримінальне законодавство, спираючись 
на положення Конституції України, враховує міжнародні стандарти щодо заборони катувань. Так, ст. 11 
Кримінально-процесуального кодексу України забороняє під час кримінального провадження піддавати 
особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи пока-
ранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, 
примушувати до дій, що принижують її гідність, а ст. 127 чинного Кримінального кодексу України міс-
тить норми щодо кримінальної відповідальності за катування. Цивільно-правове законодавство про за-
хист гідності людини, встановлює, наприклад, порядок спростування неправдивих відомостей про особу 
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та порядок відшкодування як майнової, так і моральної шкоди, завданої поширенням неправдивих відо-
мостей про особу (ст.ст. 277, 278 Цивільного кодексу тощо). Крім того, захист гідності людини здійсню-
ється також нормами інформаційного законодавства, зокрема Законом України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» та Законом України «Про телебачення і радіомовлення», які вста-
новлюють порядок спростування неправдивої інформації, поширеної через засоби масової інформації. 

Слід зауважити, що закріплення положення про заборону посягання на права і свободи, честь і гід-
ність інших людей свідчить про те, що воно є правовим обов’язком для всіх, у тому числі і для по-
садових осіб, інших працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, судових та 
правоохоронних органів. У цьому контексті невирішеною проблемою залишається протиправна по-
ведінка представників правоохоронних органів. Зокрема порушується свобода від катувань та жорсто-
кого поводження, зростає кількість свавільних затримань та арештів, існують непоодинокі випадки 
відсутності ефективного розслідування справ. Достатньо частими є повідомлення про випадки кату-
вання, жорстокого чи нелюдського поводження з боку міліції, а також випадки поганого поводження 
в місцях позбавлення волі. Проте практично завжди, за рідкими винятками, у таких справах не можна 
побачити ефективного розслідування, що завершується покаранням винних. За даними соціологічних 
досліджень на національному рівні, які були проведені за проектом Харківської правозахисної групи 
за підтримки Європейської комісії, у 2011 р. ситуація із катуванням та поганим поводженням в Україні 
серйозно загострилася порівняно з 2010 р. Так, оціночна кількість постраждалих від незаконного на-
сильства в міліції в 2010 р. склала більше 790 тисяч, а в 2011 р. — 980 тисяч [9, с. 13]. На наявність 
непоодиноких фактів катувань і тортур на стадії дізнання та досудового слідства звертав увагу і уряд 
України та визнав, що проблема катувань і жорстокого поводження із людьми у правоохоронних орга-
нах лишається однією із найгостріших [10]. Натомість, у Генеральній прокуратурі запевняють, що бо-
рються з правопорушеннями серед співробітників правоохоронних органів. П. Павлюк, що донедавна 
займав посаду заступника начальника управління нагляду за дотриманням законів органами внутріш-
ніх справ Генпрокуратури стверджував, що робота з викорінення випадків застосування правоохорон-
цями катувань ведеться постійно і винних карають [11]. За його словами, протягом 9 місяців 2012 р. 
до органів прокуратури надійшло 3600 скарг на погане поводження. Результатом є направлення до суду 
36 кримінальних справ, що пов’язані із застосуванням насильства співробітниками органів внутрішніх 
справ стосовно 75 осіб, і що 23 співробітники вже перебувають під вартою [11]. Як бачимо, статис-
тика свідчить про поодинокість випадків порушення кримінальних справ прокуратурою за скаргами 
на катування та інше погане поводження. Для порівняння, зазначимо, що у 2006 р. за різними факта-
ми застосування катувань та інших насильницьких дій з боку працівників правоохоронної системи, 
органами прокуратури було порушено 127 кримінальних справ [12 с. 100]. Загалом за період з 2005 
по 2012 рр. органами прокуратури надіслано до суду усього 335 кримінальних справ про злочини вка-
заної категорії. На жаль, потерпілі від поганого поводження з боку працівників правоохоронних орга-
нів зазвичай отримують від органів прокуратури стандартні відповіді щодо своїх скарг на застосуван-
ня катування, а саме, що у діях правоохоронців «немає складу злочину».

Як зазначається в спеціальній літературі, моніторинг насильства в органах внутрішніх справ, про-
ведений Харківським інститутом соціальних досліджень протягом останніх років, приводить нас до не-
втішних висновків — триває відкат до цифр 2004 р., коли оціночна кількість потерпілих від поганого 
поводження з боку працівників міліції складала більше 1 млн. осіб [13, с. 79]. На думку представників 
правозахисних організацій, значною мірою неспроможність органів прокуратури провести ефективне 
розслідування за скаргою про катування пов’язана з суперечливими функціями, які вона виконує від-
повідно до національного законодавства. Так, з одного боку, органи прокуратури відповідають за пере-
вірку законності дій міліції, а з іншого — підтримують обвинувачення у суді. Відтак, працівники про-
куратури мають тісні професійні зв’язки з працівниками міліції. Цей конфлікт інтересів завдає шкоди 
ефективному розслідуванню скарг про застосування катувань. У результаті в Україні панує обстановка 
безкарності міліціонерів, які погано поводяться під час своєї щоденної роботи. Така обстановка без-
карності є однією з основних причин поширення в Україні катувань. Отже, підводять підсумок фахівці, 
Україна потребує незалежного органу для розслідування заяв про застосування поганого поводження 
співробітниками правоохоронних органів. Цей орган має відповідати п’ятьом принципам, встановленим 
практикою Європейського суду з прав людини, а саме: незалежності, адекватності, оперативності, гро-
мадського контролю та участі жертви у провадженні. Цей орган не повинен мати жодного ієрархічного 
чи інституційного зв’язку з міліцією чи урядом [13, с. 84–85].

Як бачимо, на практиці доволі часто трапляються випадки зазіхання, неповаги, приниження гідності 
людини. Відповідно доцільно розвивати концепцію забезпечення гідності людини та удосконалювати 
відповідні механізми, виокремлювати та узаконювати юридичні ознаки недоторканності гідності лю-
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дини та поваги до неї. Зокрема необхідно створювати ефективні гарантії, що перешкоджали би вико-
ристанню свідчень, отриманих від підозрюваних в період розслідування у випадку, коли такі свідчення 
надавалися під примусом.

Як підсумок зазначимо, що проблема гідності людини, поваги до неї та недоторканності, має вагоме 
як загальнотеоретичне, так і практичне значення. Закріплення на конституційному рівні положень про 
гідність людини як найвищу соціальну цінність сприяє пошуку нових конституційно-правових засо-
бів забезпечення не посягання на неї. Визнання на конституційному рівні гідності людини як найви-
щої соціальної цінності повинно передбачати активну діяльність державних органів щодо забезпечення 
на практиці даного положення Конституції України.
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Білоскурська О. В. Гідність людини в правовій теорії та практиці.
В статті узагальнюються наукові підходи до визначення поняття «гідність людини». Наголошується, що гідність людини 

є об’єктом захисту шляхом встановлення конституційного обов’язку не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей. Розглядаються випадки неповаги, приниження гідності людини з боку міліції та в місцях позбавлення волі. Вносяться 
окремі пропозиції щодо удосконалення механізму забезпечення гідності людини в Україні.

Ключові слова: гідність, цінність, обов’язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, катування, на-
сильницькі дії. 

Белоскурская Е. В. Достоинство человека в правовой теории и практике.
В статье обобщаются научные подходы к определению понятия «достоинство человека». Обращается внимание, что до-

стоинство человека выступает объектом защиты путём установления конституционной обязанности не посягать на права 
и свободы, честь и достоинство других людей. Рассматриваются случаи неуважения, унижения достоинства человека со 
стороны сотрудников милиции и в местах лишения свободы. Предлагаются отдельные предложения по усовершенствованию 
механизма обеспечения достоинства человека в Украине.   

Ключевые слова: достоинство, ценность, обязанность не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей, 
пытки, насилие.

Biloskurska O. The dignity of man in legal theory and practice.
The scientifi c approaches to the concept of «human dignity» are considered in the article. It is noted that human dignity is the 

object of protection by establishing constitutional obligation not to encroach upon the rights and freedoms, honor and dignity of others. 
The cases of disrespect, humiliation of human dignity by the police and in prisons are analyzed. Some suggestions for improving the 
mechanism of human dignity in Ukraine were made.
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СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
З часів Великої французької революції 1789 р. гасла свободи, рівності та братерства стали дороговка-

зами цивілізаційного розвитку людства у сфері його політико-правового життя. Не дивлячись на досяг-
нути успіхи у цій сфері, не можна не звернути увагу на наявність певних труднощів у реалізації зазна-
чених принципів у повсякденній правореалізаційній, а особливо правозастосовній діяльності сучасних 
держав. Практика Європейського суду з прав людини красномовно це підтверджує, надаючи приклади 
порушення прав громадян з боку окремих держав. Не є винятком і Україна.

Як відомо, Україна у якості незалежної держави нараховує невеликий термін свого існування — тро-
хи більше 20 років. У 1996 р. була прийнята Конституція незалежної держави, яка закріпила вищезазна-
чені гасла свободи, рівності, братерства (гідності) на рівні конституційних принципів. 

Так, зокрема громадянам України гарантується право на свободу думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції), на свободу світогляду і віросповідання 
(ст. 35 Конституції), на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36 Кон-
ституції) тощо. Рівність прав громадян захищається ст. 24 Конституції України, яка проголошує їх 
рівні права і свободи та рівність перед законом. Право на повагу до гідності людини проголошено 
у ст. 28 Конституції. Зазначені права та свободи становлять юридичний каркас правової держави, 
якою проголошена Україна у ст. 1 її Конституції. Між тим їх реалізація у сучасній Україні зазнає 
значних деформацій, які межують з неприкритим свавіллям з боку окремих громадян, їх організацій, 
державних установ. У якості предмету аналізу цієї статті планується розглянути окремі аспекти по-
рушення вищезазначених прав та свобод громадян з боку державних органів. Зазначені порушення 
є найбільш небезпечними, оскільки скоюється найбільш могутньою і впливовою організацією, якою 
є держава, що протистоїть громадянинові у їх взаємовідносинах.

В юридичній літературі останнього часу майже однозначно панує скепсис щодо визнання України 
правовою державою, де дотримуються права громадян. Причини цього становища автори бачать як 
в об’єктивних, так і суб’єктивних чинниках, серед яких: недосконалість політичної та судової рефор-
ми, правовий нігілізм, небажання посадових осіб належним чином виконувати свої обов’язки тощо 
[1, с. 10; 2, с. 17].

З нашої точки зору, негативний стан з дотриманням прав громадян пояснюється неврахуванням при-
роди людини в побудові теоретичних моделей функціонування держав, зокрема в країнах з перехідною 
економікою. Гуманітарні науки, об’єктом дослідження яких виступає людина: філософська антрополо-
гія, соціологічна, політична, юридична недвозначно визнають наявність нерівності, асиметрії серед чле-
нів людського роду як за психофізичними, так і економічними, політичними критеріями (належність 
до певних страт), що призводить до панування одних груп людей над іншими. Цей процес може бути 
позначений як здійснення права сили, під якою розуміється наявність будь-яких переваг у окремих осіб, 
що дозволяє їм домінувати у соціальному житті. Про це вже йшлося в літературі [3, с. 97]. 

Так, історичний досвід існування держав до початку перших буржуазних революцій однозначно до-
вів домінування права сили в організації та здійснення влади з боку панівних кіл. І це закономірний ре-
зультат розвитку людства на цьому етапі: спочатку фізичні, інтелектуальні, а потім економічні переваги 
одних дали можливість здійснювати панування над іншими. 
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Ситуація формально змінилась після завершення суспільних трансформацій на капіталістичних за-
садах, коли були проголошені основні громадянські та політичні права, зокрема право формальної рів-
ності, свободи віросповідання тощо (американська Декларація незалежності 1776 р. та французька Де-
кларація прав людини і громадянина 1789 р.). Між тим проголошення формальної рівності громадян не 
усунуло їх фактичної нерівності, яка була на протязі багатьох віків підґрунтям здійснення права сили. 
І саме на цій підставі здійснюється панування окремих політичних еліт в сьогоднішній Україні, що при-
зводить до масових порушень прав громадян, які не належать до правлячих кіл. В зв’язку з цим як ніко-
ли є актуальним вислів К. Маркса щодо визначення природи держави як комітету з управління справа-
ми буржуазії, під яке підпадає нинішній стан української держави.

Отже, ігнорування в вітчизняній політико-правовій доктрині висновків марксистської теорії щодо 
намагання економічно панівного класу за допомогою держави стати і політично панівним, а свою волю 
перетворити в загальнообов’язкові приписи призвели до порушення балансу влад, ігнорування прав 
і свобод громадян.

Аналогічні висновки щодо природи держави як знаряддя пануючого у суспільстві класу підтриму-
ють також і західні соціологи та політичні антропологи. Так, зокрема М. Вебер визнавав за державою 
інструмент панування панівної групи, яка дає меншості засоби прийняття рішень і спрямування загаль-
ної активності суспільства [4, c. 129]. Американський антрополог Л. Вайт вказував, що визнання за дер-
жавою функції виконання загальних справ, збереження системи як цілого затінює більш партикулярну 
функцію: підтримання стосунків субординації та експлуатації [5, c. 131].

Таким чином, логічним є висновок, що серед функцій держави як органу, що покликаний здійснюва-
ти волю панівного класу та вирішувати загальні справи, перший напрямок діяльності превалює, оскіль-
ки генетично поява держави, все ж таки, на нашу думку, в більшій мірі пов’язана з завданням володарю-
вання з боку пануючої соціальної групи, аніж з виконанням загальних справ. 

Для здійснення завдання володарювання для панівної групи потрібна відповідна ідеологія. В рабо-
власницьких, феодальних державах — це сакральність влади, яка надає правлячий еліті статус бого-
обраної. В буржуазних державах — це ідеологія формальної рівності, яка маскує фактичну нерівність, 
що дозволяє насамкінець здійснювати володарювання меншості над більшістю. 

Особливим випадком є досвід України. Ідеологія державотворення, яка на офіційному та неофіцій-
ному рівнях розглядається у якості мети існування українського народу, дозволяє меншості, прикрива-
ючись гаслами розбудови держави, отримувати всілякі дивіденди, пов’язані з належністю до держав-
ного апарату. Між тим як інтереси громадян лишаються на периферії державної уваги. У зв’язку з цим 
навряд чи дочекаються громадяни України ситуації, коли ідеологія — за словами французького полі-
тичного антрополога Ж. Баландьє — зніме маску. Це може статися, на його думку, за умови, коли лад 
соціальної нерівності буде вважатися надійно встановленим і коли ті, що з нього користуються, вже не 
вважатимуть себе зобов’язаними вдаватись до хитрощів [6, с. 184].

Таким чином, з вищенаведеного стає очевидним, що мало проголосити, навіть в документі вищої 
юридичної сили — Конституції — права особи, зокрема які передбачають її свободу, рівність з іншими, 
право на повагу до її гідності. Важливо фактично забезпечити їх дотримання і в першу чергу — з боку 
органів держави, що проблематично зробити з огляду на постійно існуючий, а тому потенційно небез-
печний, чинник права сили (наявність певних переваг), який на підставі належності окремим громадя-
нам (групам громадян) дозволяє їм нав’язувати свою волю іншим шляхом невизнання їх прав, порушен-
ням їх свобод, тобто ігнорувати людську гідність останніх.

Приклади з правозастовної практики діяльності державних органів України, зокрема її правоохо-
ронної сфери, недвозначно про це свідчать. Так, поширеними стали явища зловживання посадовими 
особами міліції своїми повноваженнями при проведенні дізнання, слідчих дій відносно підозрюваних. 
Зазначені посадові особи, використовуючи їх належність до озброєного державного органу виконавчої 
влади, якою є міліція згідно Закону України «Про міліцію» (ст. 1), тобто використовуючи чинник сили, 
потенційно можуть і часто фактично використовують його на шкоду правам і свободам громадян.

Непоодинокими є факти порушення прав громадян з боку і інших державних органів. Загальнові-
домими є факти винесення судами України неправосудних рішень, корупційних діянь державних чи-
новників при їх взаємовідносинах з підприємцями при отриманні останніми ліцензій, сертифікатів 
та інших дозвільних документів. Навіть правотворча діяльність органів держави не є вільною від фактів 
використання владних повноважень на користь окремих державних органів та їх посадових осіб, а отже на 
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шкоду правам і свободам громадян. Так, з 1996 р. лежить на полицях Верховної Ради України законопроект 
«Про закони та підзаконні акти», прийняття якого б зробило неможливим подвійне тлумачення норматив-
но-правових актів при їх застосуванні, виключило б численні випадки правових колізій і, таким чином, 
сприяло б кращому здійсненні прав та свобод громадян. Питання: кому це вигідно — виглядає риторичним. 

Отже, людству важко відмовитись від використання права сили, тобто власних переваг на свою 
користь у численних правових зв’язках. Чотирнадцять — сімнадцять століть воно відкрито засто-
совувало його відносно більш слабких (фізично, економічно тощо) своїх співгромадян (рабовлас-
ницький, феодальний лад), з проголошенням загальної формальної рівності (буржуазні конституції 
держав Нової доби) — його застосування стало завуальованим. У зв’язку з зазначеним право сили 
можна визнати трансцендентальною якістю права, яка завжди має тенденцію до свого відтворення 
у будь-яких правовідносинах, де сторони є нерівними за своїм фактичним статусом. Проте, права 
і свободи особи завжди будуть наражатись на небезпеку, коли їм протистоїть особа, яка має будь-які 
переваги. Щоб їх нейтралізувати потрібні додаткові правові механізми, які юридично посилюють 
можливості особи при їх контактах з носіями права сили.

Наприклад, у взаємовідносинах громадян з державою можливо відмовитись від проголошення рів-
ності прав громадянина та держави. Держава — це обслуговуюча структура, яка покликана надавати 
сервісні послуги її громадянам, а оскільки вона уособлює право сили відносно суспільства (право за-
стосування примусу), то її статус повинен бути підпорядкований меті служіння суспільству, його грома-
дянам, бути залежним від статусу громадян. Це може виглядати як застосування принципу презумпції 
винуватості останньої у випадку наявності спору між громадянином та органом держави, яка повинна 
доводити правомірність своїх дій. Відповідно повинен існувати принцип презумпції правомірності дій 
громадян, доки протилежне не встановлене відповідним судовим органом.

До речі, окремі прецеденти вже мають місце у правовому регулюванні суспільних відносин. Так, від-
повідно до п. 4.1.4 ст. 4 Податкового кодексу України податкове законодавство зокрема ґрунтується на 
принципі презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нор-
мативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних норма-
тивно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників 
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як плат-
ника податків, так і контролюючого органу.

Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене з приводу свободи, рівності та гідності особи в су-
часній України, можна сказати, що забезпечення вказаних прав та свобод не в останню чергу залежить 
від нейтралізації права сили з боку носіїв такої сили, зокрема органів держави шляхом впровадження 
відповідних юридичних механізмів, які забезпечують посилений захист прав особи від їх порушення 
з боку зазначених органів.

Що стосується, системних висновків, то тут слід сказати, що держава — це небезпечна зброя і лише 
громадянське суспільство зможе належним чином контролювати державу. Оскільки в Україні відсутнє 
громадянське суспільство, яке тільки може з’явитись на певній стадії свого розвитку — появи серед-
нього класу — необхідні нетривіальні заходи з підпорядкування держави суспільству. Серед останніх: 
щорічне звітування вищих посадових осіб держави перед громадянами за виконання своїх обов’язків. 
У випадку негативної оцінки — усунення від влади з подальшою перевіркою дій цих посадових осіб. 
Обрання суддів, принаймні першої ланки, місцевими громадами. Зазначене стосується і начальників 
місцевих відділків міліції. Тільки в такому випадку буде реальне здійснюватись народний суверенітет 
і права та свободи громадян зазнають свого дійсного захисту та реалізації.
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Богініч О. Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні: питання теорії та практика реалізації.
В статті досліджується питання реалізація принципів свободи, рівності, гідності особи в сучасній Україні в контексті дії 

права сили. Доводиться, що право сили — це трансцендентальна властивість права, яка потребує постійної уваги з боку право-
творчих та правозастосовних органів для нейтралізації дії її негативних рис. Надаються практичні рекомендації з вдосконален-
ня державного механізму на засадах дотримання прав та свобод особи.

Ключові слова: свобода, рівність, гідність особи, право сили, правова та фактична нерівність, правова держава.

Богинич О. Л. Свобода, равенство и достоинство личности в современной Украине: вопросы теории и практика 
реализации.

В статье исследуются вопросы реализации принципов свободы, равенства и достоинства личности в современной Украи-
не в контексте действия права силы. Утверждается, что право силы — это трансцендентальное свойство права, которое тре-
бует постоянного внимания со стороны правотворческих и правоприменительных органов для нейтрализации действия ее 
негативных черт. Предоставляются практические рекомендации по совершенствованию государственного механизма на осно-
ве соблюдения прав и свобод личности. 

Ключевые слова: свобода, равенство, достоинство личности, право силы, правовое и фактическое неравенство, правовое 
государство.

Boginich O. Freedom, equality and dignity of the individual in contemporary Ukraine: problems of theory and practice 
implementation.

The article investigates the issues of implementation of the principles of freedom, equality and dignity of the individual in modern 
Ukraine in the context of the right strength. Argued that the right of force — this is a transcendental property law, which requires constant 
attention on the part of law-making and law enforcement action to neutralize its negative traits. Provide practical recommendations for 
improving the state mechanism on the basis of respect for the rights and freedoms of the individual.

Key words: freedom, equality, dignity, the rule of force, right and actual inequality, the legal state.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ 
ЯК ПРАВОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР
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(ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ) 

Процес правоутворення — це соціально обумовлений процес. Потреби, інтереси, мотиви, цілі, за-
соби здійснення дій як протоправові елементи формуються в ході соціального життя. Існують різні 
фактори правоутворюючого процесу, як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку, при чому з точки 
зору сучасного наукового мислення не існує якогось одного превалюючого фактора. Вчені умовно 
розділяють їх на основні (зовнішні) та забезпечуючі (внутрішні). Основними об’єктивними факто-
рами визнаються економічні, соціокультурні, екологічні, географічні, демографічні, людські. Осно-
вними суб’єктивними — політико-правові, культурно-освітні, моральні, ідейно-психологічні, націо-
нальні, інтернаціональні. Забезпечуючими є організуючі, юридично-технічні, інформаційні, наукові 
[7, с. 166]. Важливим є розуміння економічних та соціокультурних механізмів формування правових 
положень, серед яких правила соціально прийнятної поведінки, цінності, загалом певні «культурні 
коди». Теоретичне оформлення таких соціальних конструкцій, як правило, відбувається постфактум, 
з розвитком суспільної політико-правової думки. Зокрема, навряд чи можливе пряме застосуван-
ня, наприклад, концепції Дж. Локка про природне право, з ідеями про невідчужувані права, сукуп-
ність яких мислиться як основний закон створюваного на «розумних» засадах суспільно-правового 
устрою, побудованого на принципах свободи, справедливості, гуманізму, до середньовічного соціуму. 
Водночас відомо, що культура середньовіччя, в тому числі правова, складалася в результаті синтезу 
античного спадку, який включав як греко-римську язичницьку вченість, так і християнство. Отже ви-
знані пізніше як загальні принципи права, ці ідеї були іманентно присутні в ньому. Значною мірою це 
стосується і принципу рівності, який мав свій прояв в різних аспектах середньовічного суспільного 
життя. Так, попри усталене уявлення про жорстку соціальну ієрархію середньовічного суспільства, 
в ньому фіксується і певна стосункова варіативність. На думку У. Уллмена, реальні відносини в се-
редньовічному суспільстві будувалися на принципі взаємодії і договору між індивідами. Васал шу-
кає покровительства сеньора, останній також розраховує на підтримку і службу васала. Їх стосунки 
скріплює договір. В свою чергу міщани і селяни утворюють общини, союзи і корпорації, в яких пре-
валюють горизонтальні зв’язки, тобто зв’язки між рівними [2, с. 30]. Не виходячи за межі суспільства 
середньовічного Заходу, зазначає А. Гуревич, ми можемо відшукати в ньому як homo hierarchicus, так 
і homo aequalis. При цьому мова має йти, ймовірно, не тільки про еволюцію у часі, в ході якої ієрар-
хічна залежність поступалася місцем формальній рівності, але, і це особливо важливо підкресли-
ти, — про те унікальне сполучення обох принципів, про їх нерозривну органічну, першопочаткову 
єдність [2, с. 429-430]. Природно, що в різних частинах Європи відповідні процеси відбувалися не 
однаково, як-то різними були темпи економічного зростання, ступінь запозичення римського право-
вого спадку, етнічних особливостей, відповідно по-різному складалося, за А. Калiніним, внутрішнє 
джерело права, що включає зовнішні (ціннісна система певного суспільства) і внутрішні (політичні, 
економічні та соціальні) фактори правоутворення. Можливість прослідкувати процес відображення 
даних факторів у змісті, зовнішнього джерела права [3], дає процес правоутворення, який відбувся 
упродовж XVI ст. на теренах Великого князівства Литовського, до складу якого входили і українські 
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землі. Йдеться про Литовський статут в його трьох редакціях 1529 р., 1566 р., 1588 р. — визначну 
пам’ятку європейського права, який унаочнює специфіку правосвідомості в тому числі і населення 
українських земель. 

Як зазначалося, правоутворюючий процес даного періоду, зумовлювався тим, що з одного боку 
суб’єктом правових відносин виступала не особистість, а соціальна група, утверджувався корпора-
тивний характер права як права певної групи, корпорації, стану, в основі якого відмінності між ними, 
їх права-привілеї, з іншого — відбувалося становлення громадян, пізніше «драматично перетворе-
них на підданих» [4, с. 37]. Відповідні зрушення можна прослідкувати в історії правового розвитку 
міських громад і цехів, сільських громад і пізніших військових угрупувань (козацтва). Однак показо-
вим щодо цього є, позначений неухильною боротьбою за внутрішньостанову рівність, процес фор-
мування правового статусу шляхти Великого князівства Литовського, закріплюваний в Литовському 
статуті. Серед різних чинників, що впливали на перебіг цього процесу, визначальним, як уявляється, 
був «рух за дотримання законів» або екзукаційний рух широкого загалу польської шляхти, який зо-
крема мав на меті відстояти власну участь в управлінні державою та зрівнятися у правах з пред-
ставниками магнатських родів. Власне під впливом цих ідей, які з початку XVI ст. дедалі більше 
поширювалися зокрема на Подільські, Волинські та Київські землі Великого князівства Литовського 
у зв’язку з інтенсифікацією зв’язків між ним і Короною Польською, набувала нових поштовхів бо-
ротьба дрібної і середньої шляхти з магнатами за зрівняння у правах. Очевидно, що, попри те, що 
«права писані» — вже Литовський статут 1529 р. — надавалися «всім прелатам, княжатам, панам хо-
руговним, вельможам, благородним лицарям, шляхті і всьому поспольству та їхнім підданим, корін-
ним мешканцям земель Великого князівства Литовського, якого б стану і походження вони не були» 
[8, с .207], шлях від декларації до змістовного її наповнення навіть для «шляхетського народу» був 
непростим. В Першому Литовському статуті можна виокремити ряд норм, правоутворюючим факто-
ром для яких тією чи іншою мірою був принцип рівності. Серед них положення, що «всі наші під-
дані, як убогі, так і багаті, якого б роду чи стану вони не були, однаково мають бути судимими цим 
писаним правом» (розд. I, арт. 9), що «не повинні ми також надавати і переваг будь-якій із сторін, але 
будемо зобов’язані відправляти правосуддя і надавати його кожному» (розд. I, арт. 14), що «кожен 
князь, і пан, і дворянин, і вдова, …і всяка інша людина, яка дістала повноліття і яка має земський 
маєток…зобов’язана нести військову службу» (розд. II), що «зобов’язуємося ... зберігати за всією 
шляхтою, княжатами, панами хоруговними і всіма боярами, міщанами і їхніми людьми свободи 
і вольності» (розд. III, арт. 7), «зберігати усіх шляхтичів у їхній гідності» (розд. III, арт. 10). Крім 
того нормами статуту заборонялось перетворювати вільних людей на рабів, обмежувалися джерела 
невільництва, фіксувалися право на власність, на юридичний захист прав особи, договір як джерело 
права, тощо. Водночас очевидно, що ідеї християнського гуманізму, якими на думку багатьох дослід-
ників перейняті майже всі артикули Статуту, наштовхувалися на суворі пізньосередньовічні життєві 
реалії. Зокрема на українських землях шляхті так і не «вдалося подолати домінування в державі і на 
сеймиках кільканадцяти великопанських родів, які конкурували між собою» [4, с. 36], і, відповід-
но, «ступінь шляхетської» рівності на українських землях був нижчим, ніж на польських. Цікавим 
щодо перебігу цієї боротьби за рівність є прохання, або інструкції послам окремих земель Великого 
князівства Литовського, які подавалися на розгляд великого князя литовського на великих вальних 
сеймах у період, що передував прийняттю Другого і Третього Литовських статутів. Їх аналіз серед 
іншого дозволяє простежити, ряд стадій правоутворення. Зокрема, це стадія об’єктивного правоут-
ворення, на якій головною діючою особою є сукупний суспільний суб’єкт (соціальна група, спіль-
ність людей, суспільство в цілому), коли під час узгоджень, конфліктів, спільних дій, утверджува-
лася ієрархія цінностей, формувався правовий інтерес, та стадія, коли здійснюється формулювання 
основних правових ідей, однією з яких була ідея рівності. Показовим тут може бути аналіз прохань 
представників Волинської землі на вальних сеймах Великого князівства Литовського 1547-1568 рр., 
проведений київським істориком В. Поліщуком [6]. Зокрема, у 1554 р. серед клопотань бачимо про-
хання, аби господар встановив повітових судів і присяжного писаря на кожний повіт, а також при-
вернув до повітової юрисдикції панів-рад, князів і панів, що володіють землями на Волині (до речі, 
такі судді фіксуються тут уже з 1558 р.). Серед інших заяв прохання допустити до панів ради ста-
рост луцького і володимирського та маршалка Волинської землі, які з давніх часів входили до ради, 
і виключення яких порушувало принцип рівності у регіонально-етнічному представництві у цьому 
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найвищому державному органі. Вперше ж, на думку В. Поліщука, інтереси шляхетської корпорації, 
а не магнатів, були сформульовані на волинському сеймі, що відбувся у травні 1565 р. Так, серед 
ключових пропозицій: притягнути магнатів до несення військової служби з куплених шляхетських 
маєтків під хоругвами Волинської землі, а не під своїми хоругвами; вирішити проблему збігів до 
магнетерій і виробити заходи щодо їх запобіганню; прохання, аби господар надавав духовні хліби на 
Волині кандидатам, обраним місцевою шляхтою тощо. Серед іншого: врегулювання розкладку вій-
ськової повинності з шляхетських маєтків, зменшення шляхетського ополчення через скуповування 
магнатами шляхетських володінь — власне прояви інтересів рядової шляхти, як спільного інтересу, 
відмінного від позицій урядників і магнатів. Так, неухильна боротьба за зрівняння у правах, перебіг 
якої фіксується зокрема в шляхетських проханнях, ставала тим правоутворюючим фактором, який 
зумовив, поряд з іншими чинниками, кардинальне переформатування Другого і Третього Литовсько-
го статутів, пов’язане насамперед з закріпленням «вольностей шляхетських» та встановленням ви-
борного шляхетського судочинства. Показовим щодо засад останнього може бути присяги судді, під-
судка і писаря, які зобов’язуються «визнавати позви і приймати, незважаючи на вищий або підлий 
стан, на достоїнства і посади, на багатого або вбогого, на приятеля кревного, ані на неприятеля, на 
тутешнього, ані на гостя не дивлячись» (розд. IV, арт. 1 ЛС 1566 р.). На природній для феодально-
го суспільства антитезі побудовані артикули 15 розділу III Другого і Третього Литовського статутів: 
«простих людей не підносити над шляхтою…але шляхті, кожному лицарському чоловіку, уроджено-
му тутешнього панства…обіцяємо чинами і врядами забезпечувати». Цікаво, що в назвах артикулів, 
за практично повного відтворення змісту, змінилися акценти: «людей простих над шляхтою не підви-
щувати» (ЛС 1566 р.), «про недання чинів, врядів людям народу простого» (ЛС 1588 р.). Можна при-
пустити, що випадки відповідних «надань» мали місце, проти чого і спрямована нова редакція ЛС 
1588 р. Хоча головним «полем битви» за закріплення принципу рівності було шляхетська корпорація, 
певний поступ відбувався і щодо не шляхти. Так, «люди простого стану» «урівнюються» «з прости-
ми селянами» щодо покарань за вбивство шляхтича: якщо арт.12, розд. XI передбачав страту одного 
і ув’язнення інших причетних до вбивства «простих людей» або страту простих селян до семи осіб, 
то арт. 39, розд. XI, не розрізняючи «людей простого стану», говорить про страту не більш як трьох. 

Отже, можна стверджувати, що, хоча боротьба шляхти-громадян за рівність перед законом на теренах 
Великого князівства Литовського не мала настільки ж інтенсивного характеру як в Короні Польській, 
принцип рівності став правоутворюючим фактором. Крім соціальних чинників, значну роль при цьому 
відіграла і правова доктрина, покладена в основу Литовських статутів [5, с. 158-162]. Її основною ідеєю 
щодо Литовських статутів 1566 р. і 1588 р. була ідея рівності перед законом, якому мають підлягати всі 
без виключення мешканці Великого князівства Литовського: «ту владу і свободу в руках своїх маємо, 
і закони самі собі створюємо, як найбільше можемо вольності своєї в усьому зберегти, бо не тільки су-
сід і спільний наш обиватель у вітчизні, але і сам Господар, пан наш, жодної зверхності над нами мати 
не може, єдине тільки, коли йому закон дозволяє» [9, с. 22].

Говорячи ж про основні тенденції еволюції принципу рівності в литовсько-руському соціумі, можна 
стверджувати, що основна з них була пов’язана зі створенням широким шляхетським рухом до зрів-
няння у правах з магнатами, такого соціокультурного середовища, яке зумовлювало направленість пра-
воутворюючого процесу на відображення в ньому принципу рівності та про «достатню присутність» 
принципу рівності зокрема у Литовських статутах. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ФАКТОР 
ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується якісно новим станом, який визначається як 
процес глобалізації — всесвітній процес, що об’єднує національні утворення в єдину світову систему. 
Глобалізація передбачає зближення національних правових систем, створення єдиних правових стан-
дартів, насамперед у сфері прав людини. В умовах глобального світу права, свободи, обов’язки люди-
ни і громадянина посідають основне за важливістю місце порівняно з іншими правовими явищами.

Процеси розвитку людства вказують на те, що об’єднуючим принципом для країн, які входять до 
будь-якої правової системи, є розвиток і становлення в них інституту прав людини як основи верховен-
ства права.

Метою даної роботи є дослідження проблеми, що пов’язана з правами людини як об’єднуючого фак-
тора сучасного етапу розвитку різних правових систем, передусім романо-германської і англосаксонської.

На сьогоднішній день загальновідомо, що права і свободи людини — одна з ключових наукових про-
блем, які всебічно вивчаються: з філософсько-гуманістичного погляду, в аспекті принципів перебудови 
правової системи, проведення економічної та культурної політики. Невичерпність прав і свобод людини 
є відображенням природи їх носія — людини, у зв’язку з чим їх слід аналізувати цілісно, комплексно, 
як категорію багатогранну та поліфункціональну.

Права людини засновані на принципах свободи, рівності та справедливості й мають універсальний 
характер. Універсальний характер прав і свобод людини визначає ту обставину, що вони є предметом 
дослідження всіх галузей суспільствознавства та ряду правових наук, кожна з яких визначає певну сфе-
ру життєдіяльності людини. З удосконаленням системи прав та свобод людини суспільство пов’язує 
вирішення ряду внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань. Юридична наука в області прав 
та свобод людини має свій складний спектр дослідження.

У сучасних умовах глобалізації спостерігається тенденція зближення правових систем. Традиційні 
правові інститути романо-германської правової системи зазнають впливу прецедентно-правової судової 
практики. Водночас спостерігається вплив позитивістської правової системи на прецедентно-правову. 

Досліджуючи зазначене питання, можна помітити, що основні причини сприйняття законодавчих ак-
тів системами країн загального права такі: 

а) необхідність сталого законодавчого врегулювання судового рішення;
б) створення умов, за яких практика судового контролю знаходиться в неупередженості від судових 

рішень;
в) забезпечення більш ефективного захисту прав людини. Визначальним фактором у цьому процесі 

є загальнолюдські засади, права людини, які відображають рух до визнання людини однією з вищих 
цінностей цивілізації [1, c. 246-248].

Існує тісний понятійний взаємозв’язок між поняттям правової системи як соціально-державного 
явища і розвитком поняття прав людини. Н. Оніщенко відмічає, що лише останніми роками завдя-
ки наполегливим систематичним науковим пошукам з’явилася прийнятна концепція правової сис-
теми як комплексного юридичного утворення, що дозволило дати її вичерпне визначення [2, с. 37]. 
Під правовою системою розуміється об’єктивне, історично закономірне правове явище, яке включає 
в себе взаємопов’язані й взаємодіючі компоненти: право і законодавство, що його втілює, юридичні 
установи й юридичну практику, суб’єктивні права й обов’язки, правовідносини, правову ідеологію 
тощо (визначення вітчизняних учених) [3, с. 27].
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Загальновизнаним є той факт, що романо-германська правова система побудована на принципах по-
зитивізму, згідно з концептуальними засадами якого нормативно-правовий акт є основною зовнішньою 
формою (джерелом) права у правових системах романо-германського типу.

На відміну від романо-германської правової системи англосаксонська правова система базується на 
прецедентно-правовій доктрині. Слід особливо звернути увагу на той факт, що в правовій системі, яка 
базується на прецедентно-правовій доктрині в галузі забезпечення прав людини на першому місці зна-
ходяться не обов’язки, а права людини і громадянина, що захищаються насамперед судом. 

Співвідношення природно-правових та державно-правових засад у романо-германській та англосак-
сонській правових системах базується на порівнянні основних ознак цих правових систем. При цьому 
одним із найбільш проблемних питань є взаємовплив романо-германської та англосаксонської правових 
систем, а точніше вплив державно-правової доктрини на прецедентно-правову доктрину. Як зазначає 
Н. Оніщенко, природно-правова частина правової системи відображає витоки права як невід’ємної якос-
ті людського буття. У ній закладена міра свободи, обумовлена природою і людським спілкуванням, яка 
необхідна для нормального існування людини. З іншого боку, державно-правовий зміст правової систе-
ми характеризують такі основні моменти: природні права й обов’язки людини, які закріплює і гарантує 
позитивне законодавство; нові правові можливості людини, які закріпила держава в нормативно-право-
вих актах; правові пільги чи обмеження, які встановлені державою для людей [4, с. 24].

Аналіз питання прав людини як об’єднуючого фактора сучасного етапу розвитку різних правових 
систем пов’язаний не тільки з порівнянням основних ознак романо-германської та англосаксонської 
правових систем; вивченням, формуванням та розвитком елементів співвідношення та причин несприй-
няття однієї правової системи іншою, але й з взаємовпливом романо-германської та англосаксонської 
правових систем, а точніше взаємовпливу державно-правової і прецедентно-правової доктрин переду-
сім у напрямі захисту прав людини в цих правових системах.

Ідея прав людини і зокрема її втілення у правову практику має довгу історію розвитку. Прийня-
то вважати, що природні та невідчужувані права людини походять ще з часів античності. Розвиток 
конституціоналізму у XVII — XIX ст.ст. супроводжувався прийняттям актів, основою яких є власне 
права людини. Серед таких документів необхідно насамперед відзначити такі: Декларацію прав лю-
дини і громадянина 1789 р. у Франції, яка стала результатом революційних подій; Білль про права, 
прийнятий у 1791 р. Конгресом США, що складається з 10 поправок до Конституції; ще раніше в Ан-
глії з прийняттям у 1689 р. Біля про права боротьба суспільства за свої права з владою короля дійшла 
свого логічного завершення.

Важливо відзначити, що перелічені документи були прийняті країнами, що належать до різних пра-
вових систем. Цією обставиною підкреслюється найбільш важлива, на наш погляд, особливість доктри-
ни прав людини в історії людства — вона є сполучною ланкою як в розділеному світі минулих часів, так 
і в сучасному глобалізованому світі. З цієї точки зору невипадковим є те, що прийняття ООН 10 грудня 
1948 р. в Парижі Загальної декларації прав людини відбулося як подія світового масштабу в Організації, 
яка об’єднує майже всі країни світу. Ця подія відбулася певною мірою як наслідок жахів Другої світової 
війни, і вже з самого початку засновники ООН, приймаючи Статут цієї поважної міжнародної органі-
зації на Конференції в Сан-Франциско в 1945 р., визначили принцип поваги до прав людини основною 
метою та завданням діяльності ООН [5, с. 30].

Вступ України до Ради Європи та ратифікація Європейської конвенції про захист прав і основополож-
них свобод людини дозволяє по-новому оцінювати функціонування механізму захисту прав людини в на-
шій державі. Конституційні та законодавчі норми держави повинні відповідати міжнародним договорам. 
Разом з цим важливим є те, що Суд — не політичний орган, як інші органи із захисту прав людини, а є 
органом із вирішення переданих йому спорів на основі права. Саме з цим пов’язане особливе значення 
юридичних процедур, закріплених у Конвенції і в Регламенті Суду. Останнє визначає відмінність пре-
цеденту Європейського суду з прав людини від прецеденту, наприклад, в англійському праві, де суддя за 
певних обставин може виступити, по-суті, у ролі законодавця [6, c. 299-317]. 

В сучасних умовах глобалізації традиційні правові інститути романо-германської правової сис-
теми зазнають впливу прецедентно-правової судової практики. Водночас спостерігається вплив по-
зитивістської правової системи на прецедентно-правову. Визначальним фактором у цьому процесі, 
на наш погляд, є загальнолюдські начала, права людини, які відображають рух до визнання людини 
однією з вищих цінностей цивілізації.

Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу
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Основні висновки роботи полягають у такому. 
1. У зв’язку із сучасними процесами зближення правових систем, насамперед романо-германської 

і англосаксонської, юридична практика певною мірою зняла суперечності природно-правового та по-
зитивно-правового підходів до прав людини шляхом законодавчого закріплення основних прав і свобод, 
відстоюючи пріоритетність прав людини щодо держави. 

2. У сучасному світі спостерігається тенденція зближення природно-правової доктрини і позитив-
ного права, що проявляється у зменшенні розбіжностей між цими доктринами — відстороненістю по-
зитивістського підходу від особистих і соціальних цінностей та незахищеністю природних прав поза 
правовим регулюванням державою. 
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Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу.
В роботі проводиться дослідження проблеми, що пов’язана з правами людини як об’єднуючого фактора сучасного етапу 

розвитку різних правових систем. Головна увага приділена зближенню на цій основі романо-германської і англосаксонської 
правових систем. Зазначено, що існує тісний понятійний взаємозв’язок між поняттям правової системи як соціального явища 
і розвитком поняття прав особи в романо-германській правовій системі. Зроблено висновок, що юридична практика певною 
мірою зняла суперечності природно-правового та позитивно-правового підходів до прав людини. 

Ключові слова: романо-германська та англосаксонська правові системи, права людини. 

Васецкий В. Ю. Права человека как объединяющий фактор правовых систем мира.
В работе проводится исследование проблемы, которая связана с правами человека как объединяющего фактора современ-

ного этапа развития разных правовых систем. Главное внимание уделено сближению на этой основе романо-германской и ан-
глосаксонской правовых систем. Отмечено, что существует тесная понятийная взаимосвязь между понятием правовой системы 
как социального явления и понятием прав человека в романо-германской правовой системе. Сделан вывод, что юридическая 
практика в определенной мере сняла противоречия природно-правового и позитивно-правового подходов к правам человека.

Ключевые слова: романо-германская и англосаксонская правовые системы, права человека, 

Vasetsky V. Human rights as the joining factor of legal systems of the world.
In this work a problem which is connected with human rights as the joining factor of development of different legal systems 

is considered. The main attention is given rapprochement of the Romance-German and Anglo-Saxon legal systems. It is noted a 
connection between determination of legal system as social-state phenomena and determination of human rights. The conclusion that 
legal practice in a certain measure has removed contradictions of natural-legal and positive-legal approaches to human rights is made.

Key words: Romance-German and Anglo-Saxon legal systems, human rights.
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ім. В. М. Корецького НАН України

ЗНАЧЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСОБИ

Характерною рисою функціонування сучасного суспільства і держави є зростання ролі права та зако-
ну як основної форми його зовнішнього виразу. У цьому контексті процес розвитку державності Укра-
їни нерозривно пов’язаний із створенням нового законодавства. Це пояснюється також неможливістю 
ефективного функціонування будь-якої держави без збалансованої системи законів. Правовою основою, 
підґрунтям цієї системи є Конституція України, яка відкрила шлях до реформування всієї системи нор-
мативно-правових актів. Вона стала своєрідним поштовхом до прискорення процесу приведення діючо-
го законодавства у відповідність до нових політико-економічних, соціальних, правових принципів по-
будови незалежної, правової держави та громадянського суспільства.

Формування в Україні засад демократичної правової державності передбачає рішуче підвищення ви-
мог до якості та системності законодавства. Проведення реформ у найбільш важливих сферах суспіль-
ного життя зумовлює нагальну потребу в кодифікаційній діяльності, яка виступає головною особливіс-
тю розвитку системи законодавства України.

Простота в здійснені людиною своїх прав передбачає наявність зрозумілих і доступних для кожної 
людини правових приписів, які закріплюють процес здійснення прав [3, с. 243].

Крім того, кодифікація досить тісно пов’язана з природою самого права, істотними ознаками якого є 
системність, впорядкованість правових актів. Україна обрала шлях інтеграції до об’єднаної Європи, що 
передбачає адаптацію національного законодавчого матеріалу до законодавства держав-членів ЄС, зна-
чну роль в якій відіграватиме його кодифікація.

У літературі теоретичні та практичні проблеми кодифікації стали предметом наукових дослі-
джень таких провідних правознавців, як С. Алексєєв, В. Баранов, С. Братусь, В. Грищук, Д. Керимов, 
А. Колодій, В. Копєйчиков, Д. Михайлович, О. Міцкевич, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, 
А. Піголкін, Є. Погорєлов, І. Погрібний, С. Поленіна, Т. Рахманіна, О. Рогач, І. Самощенко, І. Сидор-
чук, О. Скакун, В. Смородинський, А. Ткач, Ю. Тихомиров, І. Усенко, О. Шебанов, Ю. Шемшученко, 
Г. Шмельова, О. Ющик, Л. Явич та ін. 

Разом з тим, вивчення окремих проблем у сфері кодифікації, а саме: юридичних властивостей та 
видів кодифікаційних актів, їх класифікації, характеристики ознак кодифікаційних актів, проблем зако-
нодавчої техніки кодифікаційних актів, — потребують подальшого всебічного і глибокого дослідження, 
залишаючись для української держави особливо актуальними.

Систематизація в праві виконує суттєві соціальні функції. Вона є важливим, необхідним моментом 
у самому існуванні права. Належним чином систематизоване, упорядковане законодавство — показник 
того, що зовнішня форма даної національної правової системи адекватна одній з істотних властивостей 
права — системності. А це означає, що від систематизації багато в чому залежить все те, що відносить-
ся до цінності права, його ефективності, законності [5, с. 252].

Сучасний етап розвитку законодавства України пов’язується з необхідністю його гармонізації, 
уніфікації та систематизації. Це зумовлюється рядом причин та факторів, основними серед яких 
є наступні. По-перше, існування низки нормативних актів, що у відповідності до принципів пра-
вонаступництва діють з часів Радянського Союзу, потребує вирішення проблеми їх узгодження із 
прийнятими за період незалежності актами. По-друге, функціонування сучасної правової системи 
визначає необхідність приведення законодавства у відповідність із об’єктивними умовами життє-
діяльності суспільства. По-третє, прийняття значної кількості нових нормативно-правових доку-
ментів нерозривно пов’язано з вирішенням завдання приведення їх до узгодженої системи, а ви-
знання української держави міжнародним співтовариством у якості суб’єкта міжнародних відносин 
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пов’язується з проблемою гармонізації та уніфікації національного законодавства у відповідності з 
принципами міжнародного права. Також, неузгодженість та колізії законодавства можуть призвести 
до обмеження прав та свобод громадян. Саме ці фактори і зумовлюють значне підвищення ролі ко-
дифікації законодавства.

Однак певна невизначеність прийняття цих кодифікаційних актів, колізійність норм, відсутність об-
ґрунтованих науково-теоретичних рекомендацій щодо правил підготовки кодифікаційних актів знову ж 
таки може призвести до декларативності їх положень, їх суперечливості, і вони потребуватимуть тлума-
чення, внесення змін та доповнень, подолання колізій.

З одного боку велика кількість прийнятих законів свідчить про значне реформування законодав-
ства в напрямку, визначеному Конституцією України, з іншого — законодавство залишається супе-
речливим; механізм його реалізації є заплутаним. Таким чином, просте подальше зростання кількості 
нових законів є явно негативним фактором для системи законодавства, оскільки воно не може лікві-
дувати існуючі недоліки.

Позитивне значення кодифікація має і з огляду на те, що її здійснення сприяє досягненню доступнос-
ті законодавства, а, отже, дає можливість правильно його застосовувати і є важливим чинником право-
вого виховання населення [1, с. 14].

Будучи формою систематизації законодавства, кодифікація є особливим різновидом нормотвор-
чості, оскільки для останньої характерно поєднання безпосередньо законотворчості, а також підза-
конної нормотворчості.

Робота з кодифікацією законодавства є складною й відповідальною. Тут має місце не лише зовнішнє 
впорядкування нормативного матеріалу, його розташування у певному порядку, але й перегляд норм, 
що містяться в законах та інших нормативних актах, скасування застарілих і неефективних, вироблення 
нових, усунення прогалин, дублювання, розбіжностей і суперечностей, їх узгодження. Кодифікації най-
частіше піддаються норми, розраховані на тривалий проміжок часу. Більш динамічні сфери регулюють-
ся поточним законодавством [4, с. 258].

Однак на практиці прийняття необхідних, стратегічно важливих кодифікаційних актів затягнулося. 
Це зумовлюється низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників. По-перше, сам процес розробки про-
ектів кодексів є таким, що вимагає консолідації зусиль науковців, практиків, народних депутатів. По-
друге, створення кодифікаційних актів потребує чималих фінансових витрат. По-третє, законодавчий 
матеріал, що систематизується, повинен об’єктивно потребувати кодифікації. По-четверте, значну роль 
у певному затягуванні прийняття кодексів зіграли політичні амбіції та небажання пошуку компромісу 
окремими політиками та науковцями. По-п’яте, в Україні, на жаль, не розроблено науково-теоретичних 
рекомендацій щодо правил підготовки та прийняття кодифікаційних актів.

Умовами і чинниками процесу реалізації суб’єктом правовідносин своїх прав є удосконалення націо-
нальної правової системи з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду українського народу, а також 
проведення реформування законодавчої бази та законодавчого процесу [3, с. 245].

Досвід становлення України як суверенної держави переконливо свідчить, що швидко і карди-
нально змінити правову систему відповідно до реальних економічних і політичних умов, сформува-
ти національну законодавчу систему, виробити надійні механізми реалізації прийнятих законів не-
можливо. Нині вкрай потрібна розробка нової науково обґрунтованої стратегії і тактики розвитку 
законодавства, яка насамперед буде мати як доктринальне, так і практичне значення для формування 
системи законодавства України. Одним із суттєвих теоретичних питань, яке вимагає негайного ви-
вчення і має надзвичайно велике практичне значення, є дослідження поняття, ролі та значення коди-
фікаційних актів у формуванні системи сучасного законодавства України.

Враховуючи вищезазначене, до функцій кодифікаційної діяльності можна віднести:
1. вдосконалення форми законодавства, що полягає у пошуку оптимальних форм кодифікаційних ак-

тів, розробці класифікаційних властивостей актів кодифікаційного характеру, що, в свою чергу, надає 
можливість визначити особливості та дослідити шляхи їх вдосконалення. Слід зауважити, що на сучас-
ному етапі одним із визначальних завдань кодифікаційної діяльності є передусім вирішення проблеми 
множинності актів та приписів, які діють за одними і тими ж питаннями;

2. вдосконалення змісту законодавства, метою якого є усунення прогалин у законодавстві, розбіж-
ностей між окремими його нормами; ліквідація колізій, дублювань, скасування застарілих нормативно-
правових приписів; вдосконалення діючих інститутів права;
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3. стабілізація законодавства, що виявляється в закріпленні у кодифікаційному акті лише стабільних 
норм, які розраховані на достатньо тривалий період часу. Це, в свою чергу, надасть можливість забез-
печити стабільність у регулюванні суспільних відносин, юридичну цілісність і впорядкованість законо-
давства, підвищити рівень ефективності реалізації правових норм;

4. фундаментальна функція, яка полягає в тому, що в ході кодифікаційних робіт розробляються нор-
мативні приписи, що регулюють важливу, достатньо широку сферу суспільних відносин. У свою чергу, 
кодифікаційні акти, що містять ці приписи, зумовлюють ієрархію актів відповідної галузі, стають нор-
мативною основою для створення внутрігалузевої системи.

Кодифікаційні акти відіграють значну роль у процесі впорядкування та вдосконалення законодавства, 
впливають на ефективність та стабільність процесу регулювання суспільних відносин. Вони є осново-
положними, системоутворюючими актами у відповідній галузі законодавства.

Наявність кодифікаційних актів у системі законодавства держави допомагає її громадянам стати 
більш обізнаними в нормативному регулюванні тих чи інших суспільних відносин, що сприяє форму-
ванню правової культури населення.

Кодифікація необхідна в цілях забезпечення зручності використання усього масиву правових актів 
на практиці, а також його подальшого розвитку. Кодифікація дозволяє на основі групування правових 
актів за визначеною схемою здійснити аналіз, побачити комплексність регулювання тієї або іншої групи 
суспільних відносин.

У результаті кодифікації нормативно-правові акти виражаються в концентрованому вигляді, а об-
сяг законодавства, що підлягає вивченню суб’єктами правовідносин, зменшується. У суб’єктів ви-
никає можливість освоїти вимоги норм права більш повно та системно, без потреби вивчення всієї 
системи законодавства.

Метою кодифікації є максимальне спрощення реалізації правових приписів суб’єктами права. По-
стійні зміни у законодавстві призводять до труднощів вибору та пошуку нормативно-правового акту. 
Цей пошук повинен бути мінімальним за часом, щоб суб’єкти правовідносин змогли скористатися своїм 
правом, без труднощів пошуку нормативно-правового акту.

Чим більше систематизованою є правова система держави, тобто якісно та зручно впорядкованою 
сукупністю нормативно-правових актів, тим більш повно та ефективно врегульовані суспільні відно-
сини, зведені до мінімуму протиріччя та прогалини в правовому регулюванні, тим більш легко, якісно 
та ефективно проходить процес з’ясування змісту права, тим менше виникає потреб у їх роз’ясненні та 
офіційному тлумаченні.

Якісно, точно та зручно побудована система законодавчих актів, що має логічний зв’язок і послі-
довність, дає можливість суб’єктам правовідносин більш легко сприймати та пізнавати правові норми. 
Саме це, в свою чергу, сприяє реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав.

Звісно, для реалізації прав і свобод людини необхідно, щоб особа, по-перше, сама бажала цього, і 
по-друге, мала певний рівень правового виховання і правової культури. Тому важливою є роль держа-
ви у формуванні належної правової свідомості у кожного громадянина. Найважливішими передумова-
ми і водночас елементами захисту прав людини і громадянина в Україні повинні виступати норми та 
принципи матеріального та процесуального права, які закріплені у Конституції і мають бути реалізовані 
у поточному законодавстві. До таких норм та принципів, наприклад, належить принцип, згідно з яким 
конституційні права і свободи не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні 
змін до чинних, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; принцип передбачу-
ваності та ясності законів, які приймаються [2, с. 178-179].

Отже, проблема кодифікації законодавства є актуальною. Вона постає у зв’язку із постійною необхід-
ністю врегулювання та впорядкування зростаючої маси законодавчих та нормативно-правових актів, які 
врегульовують суспільно-правові відносини, зокрема, що стосуються реалізації прав та свобод людини.
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СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ:
АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ 

ПРАКТИКИ
Теоретичне осмислення правових явищ та процесів, надання їм визначення і юридичної форми 

та подальше застосування в юридичній практиці є чи не найбільшою метою і завданням правника. 
Діяльність юриста універсальна з тієї точки зору, що він втілює теоретичні, аналітичні й практич-
ні знання, через свої особисті здібності, професійні якості, свій внутрішній потенціал перетворює 
ідею в реальність з метою вдосконалення регулювання суспільних відносин. Осмислення таких рів-
нозначних етико-правових категорій як свобода, рівність і гідність в юридичній теорії і практиці є 
творчо — натхненою і романтичною працею. 

Свобода, рівність і гідність — кожне з цих суспільних явищ є рівновеликим, значущим у суспільно-
правовій думці особливо в процесі реалізації їх вже наповненого змісту в юридичну практику. Втілення 
сутності цих явищ в правову реальність сучасних цивілізованих суспільств, які прагнуть до демокра-
тичних правових і соціально-ціннісних відносин є, на нашу думку, значною подією в житті кожної кон-
кретної держави і в цілому геополітичного існування людини.

Визначення основних, сутнісних рис, ознак і якісних характеристик правових явищ є початком ді-
яльності теоретика права. 

Спираючись на розвиток політико- та етико-правової думки, визначимо сутнісні ознаки і якісні ха-
рактеристики об’єктів дослідження: свобода, рівність, гідність та з’ясуємо деякі аспекти їх впливу на 
політико-правову реальність.

Окремі аспекти вказаної проблеми висвітлювалися науковцями: А. Анісімовим, О. Грищук, О. Коха-
новською, Л. Красавчиковою, М. Малеїною, В. Паліюком, Р. Стефанчуком, Ю. Шемшученком та ін. 

Свобода — перше із слів гасла Великої Французької Революції «Свобода, Рівність, Братерство». Сво-
бода є прагненням багатьох поколінь і як явище пройшло через осмислення ідеї, розумового і писем-
ного формулювання, особливої лінії поведінки, відкритого способу життя, щирого ставлення до інших 
людей, великий і тернистий шлях. 

Чи може бути «свобода» без меж і кордонів? І так, і ні. «Свобода» думки, міркувань, віри, наукових 
узагальнень — так, може існувати без меж і кордонів. «Свобода» дій, втілення задумів, помислів без 
узгодження з волею, бажанням, політико-правових режимів інших країн, — ні.

«Свобода» — категорія етики і юриспруденції, є однією з основоположних ідей для європейської 
культури, яка охоплює проблеми можливості і здатності людини бути самостійною, самодостатньою і 
творчою особистістю, відображати в моральній діяльності свою власну, природно досконалу людську 
суть. Свобода — це початкова властивість людини, що є передумовою її моральності, оскільки лише за-
вдяки свободі людина може бути моральною істотою, відповідальною за свої вчинки.

«Свобода» є однією з фундаментальних для європейської культури цінностей, що відображає таке став-
лення суб’єкта до своїх дій, де він сам є визначальною причиною. Свобода в широкому розумінні означає 
відсутність обмежень і примусу, а у співвідношенні з ідеєю волі — можливість діяти як самому забажається. 
Початкове уявлення про свободу суспільно-політичної людини співвіднесене із законом, і відповідно, з відпо-
відальністю за дотримання і засудженням за її порушення. Уявлення про свободу в розвинутих монотеїстичних 
релігіях співвіднесено з благодаттю. Ці уявлення Свободи узагальнюються в філософії завдяки працям Т. Гоб-
бса, Б. Спінози і Г. Гегеля, що дало можливість сформулювати тезу, догмат про «свободу як усвідомлену необ-
хідність» [1, c. 421]. Одним із джерел обмеження свободи може бути влада, владний тиск, який впливає на лю-
дину у формі політичного і правового впливу. Формально свобода людини виявляється у свободі вибору (лат. 
liberum arbitrium), але вибір може бути реальним при наявності альтернатив, які доступні пізнанню [1, c. 422].
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В класичній філософії «свобода» — це характеристика дій, що здійснюються: а) знаннями і розумін-
ням об’єктивних обмежень; б) за власним волевиявленням (не за примусом); в) в умовах вибору мож-
ливостей; г) в результаті вірного (належного) рішення: завдяки розуму людини вона здатна здійснювати 
свій вибір, відхиляючись від зла і схиляючись до добра.

Класична філософія осмислює свободу як добровільну і свідому перевагу, яку людина віддає добру 
перед злом — це і є головною умовою удосконалення на шляху до добра [1, c. 424]. І. Кант з точки зору 
позитивної свободи вбачав у ній дійсну людяність і цінність, розглядав її як незалежність волі від при-
мусу з боку чуттєвості. В етичному, моральному сенсі позитивна свобода є доброю волею, яка підкоре-
на моральному закону [1, c. 422]. 

В юридичній літературі «свобода» розглядається в широкому і вузькому розумінні В широкому — як 
природний стан народу або окремої особи з можливістю діяти на власний розсуд. У вузькому розумінні 
— свобода це суб’єктивна можливість людини і громадянина здійснювати або не здійснювати певні дії, 
що ґрунтуються на його конституційних правах і свободах. У конституційно-правових актах категорія 
«свобода» набула закріплення у XVIII ст. — у Декларації незалежності США 1776 р., Декларації прав 
людини і громадянина 1789 р. і Декларації прав людини і громадянина 1793 р. у Франції. Основними 
постулатами вчення про свободу є такі: всі люди вільні від народження і ніхто не має права відчужувати 
їхні природні права. Забезпечення й охорона цих прав є головним призначенням держави [2, c. 441].

«Свобода» у сфері права — це підпорядкування особистої волі загальній волі, яка відображена у 
правових приписах. У сфері моралі — це погодження особистої волі з обов’язком. Розуміння сво-
боди як властивість людини володіти собою, формується в межах морально-правового погляду на 
світ: кожен, хто прагне до досягнення приватних цілей, повинен залишатися в рамках легітимності, 
тобто в рамках визнаних і практично прийнятих норм. «Право — це сукупність умов, за яких вільна 
воля однієї (особи) узгоджена з свободою другої, з точки зору всезагального закону свободи» — 
така думка І. Канта [3, с. 285].

«Рівність» — один із основних принципів конституційно-правового статусу людини і громадяни-
на. Рівність проголошена конституціями більшості країн та міжнародно-правовими актами, такими 
як Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
1966 р. тощо. Конституція України в ст. 21 визначила, що всі люди є вільні й рівні у своїй гідності і 
правах. У ст. 24 встановлено, громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом. Принцип рівності всіх перед законом відображається у Конституції України, а 
саме: «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, за мовними або іншими ознаками» (ч. 2 ст. 24) та у чіткій відповідності засобів юридичної 
відповідальності ступеню небезпеки порушення правових норм для суспільства в цілому — «ніхто 
не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення. 
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер» (ст. 61) [4, с. 323].

«Рівність» — принцип як права, так і моральності, згідно з яким моральні вимоги у однаковій мірі 
повинні поширюватися на всіх людей без винятку, незалежно від їх соціального положення, умов життя, 
раси, кольору шкіри, світогляду. Принцип рівності в моралі відображений у Біблії — так зване «золо-
те правило», сформульоване Ісусом Христом, яке слід вважати зразком загальнолюдської моралі: «Усе, 
чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви» (Матфея 7 : 12). У тій чи іншій формі цей 
принцип викладено в юдаїзмі, буддизмі, у грецькій філософії, конфуціанстві.

Незалежно від того, в якій формі викладено цей принцип, людей різних епох, країн і різного похо-
дження приваблює ідея, яка міститься в золотому правилі. Це свідчить, що думки, виголошені Ісусом, 
зокрема у Нагірній проповіді, є універсальним вченням, яке відповідає моральній сутності людини, 
створеній за певними моральними канонами [5, с. 152]. 

«Рівність» — як юридично-етичний принцип який вимагає однакового відношення в однакових 
ситуацій, стверджує тотожність індивідів як моральних істот. В класичній ліберальній концепції рів-
ність, яка осмислена Дж. Локком, виходить із безконфліктності понять рівність і свобода. Не випад-
ково близькі за характером сполучення свобода і рівність стали фундаментом для декларацій еманси-
паційних політичних рухів кінця XVIII ст., а саме: Декларації незалежності США 1776 р., Декларації 
прав людини і громадянина 1789 р. і Декларації прав людини і громадянина 1793 р., гасла «Свобода, 
рівність, братерство» [1, c. 402].
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«Гідність» –характеризує людину з точки зору внутрішньої цінності, відповідності власному призна-
ченню. Поняття гідність як загальна людська характеристика має різну ступінь узагальнення. В якості 
гідного може визнаватися індивід, який: а) відповідає уявленню про вище призначення людини (анти-
чний погляд Аристотеля, Епікура, стоїків); б) просто як такий, тобто безумовно (в християнстві гідність 
людини відповідає тому, що в ньому від початку закладено образ Бога); в) як особистість, яка виконує 
свої обов’язки та відповідає розумним очікуванням оточуючих в конкретних людських відносинах. Ці 
різні уявлення про гідність, вірогідно кажуть нам про її імперативний характер — людині визначено 
бути гідною [1, c. 126]. 

З суб’єктивного боку гідність як почуття самоповаги є розумінням людиною своє власної значущі, 
за умов, що інші позитивно відносяться до її дій та, більш того, ці дії викликають повагу і захоплення у 
інших людей. 

Наведемо існуючі в юридичній літературі поняття гідності та честі. Під гідністю розуміють визна-
ння цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується 
позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її дій (поведінки) 
загальноприйнятим уявленням про добро і зло [2].

Честь і гідність — це охоронювані законом особисті немайнові права і невідчужувані блага, що за-
безпечують соціальне буття особи фізичної. Честь є поняттям моральної свідомості й категорією етики. 
Що включає у себе моменти усвідомлення індивідом або організацією свого суспільного значення і ви-
знання цього значення з боку суспільства. Поняття «честь» за змістом близьке до категорії «гідність», 
що є чинником моральної свідомості, в якому виражається уявлення про самоцінність особистості, її 
моральну рівність з усіма іншими, та водночас є категорією етики, що відображає моральне ставлення 
індивіда до самого себе і суспільства до нього. Відмінність між ними полягає у тому, що уявлення про 
гідність особи виходить з принципу рівності всіх людей та інших суб’єктів права у моральному від-
ношенні, тоді як уявлення про честь диференційовано оцінює людей залежно від їхньої належності до 
певної соціальної, професійної та іншої спільності. Честь пов’язана передусім із вимогою відповідної 
позитивної поведінки і способу дії для підтримання репутації особи або престижу тієї спільності, до 
якої вона належить [2, с. 401].

Отже, коротко давши характеристику таким поняттям як свобода, рівність, гідність можемо виявити 
їх основні ознаки, характерні риси. Вони є: суспільними явищами; категоріями юриспруденції, етики і 
філософії права; існують об’єктивно; мають відношення до особистості, фізичної особи, індивіда; є ре-
зультатом теоретичного осмислення тобто розумової діяльності людини; ціннісним надбанням людства; 
визначають характерні якості, риси, спосіб поведінки людини; формують відчуття самоповаги, власної 
значущості; належать особі від народження; є невідчужуваними правами; декларовані міжнародно-пра-
вовими актами; нормативно закріплені законодавством держави; є об’єктами захисту; захищаються в 
судовому порядку.

Можна виявити негативні явища в процесі реалізації:
• суб’єктивне ставлення залежить від майнового стану людини;
• об’єктивна реалізація залежить від політичного режиму держави;
• нормативне закріплення залежить від законотворчого суб’єкту.
Розглянемо лише один бік практичної реалізації прав людини — публічних осіб, політичних діячів 

та їх право на захист честі й гідності. 
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. «Про судову практику у 

справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» зумовлена необхідністю теоретичного переосмислення вже усталених і здавалося б, добре відо-
мих цивільно-правових категорій, таких як честь гідність, ділова репутація.

У ст. 3, 4, 6 Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації вказуєть-
ся, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють 
публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апе-
лювати до довіри громадськості та погодилися «виставити» себе на публічне політичне обговорю-
вання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої 
та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або 
виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї 
репутації та інших прав порівняно з іншими особами. 

Гетьман-П’ятковська І. А. Свобода, рівність та гідність особи: аспекти правової теорії та юридичної практики
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Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи

Слід погодитись із зауваженням про те, що судам необхідно застосовувати не тільки положення 
Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 р. 
на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що містяться у Резолюції 
1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканість приватного життя, а 
і прецеденти Страсбурзького Суду («Лінгенс проти Австрії», «Обершлік проти Австрії», «Праґер і 
Обершлік проти Австрії», «Кастеллс проти Іспанії» тощо) [4]. Відповідає прецедентній судовій прак-
тиці Європейського суду з прав людини при тлумаченні положень ст. 10 Європейської конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод і висновок Верховного Суду України (далі — ВСУ, 
який міститься у п. 19 Постанови Пленуму ВСУ № 1 від 27 лютого 2009 р., про те, що відповідно 
до ст. 277 Цивільного кодексу України не є предметом судового захисту оціночні судження, дум-
ки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної 
думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на від-
міну від перевірки істинності фактів) і спростувати. Однак, одночасно у п. 19 зазначеної Постанови 
роз’яснюється, що якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристой-
ній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено 
обов’язок відшкодувати моральну шкоду.

Оцінюючи зазначену Постанову в аспекті імплементації у національне законодавство норм між-
народного права, слід звернути увагу і на зміст п. 21, в якому визначаються особливості захисту 
гідності, честі чи ділової репутації при поширенні недостовірної інформації стосовно приватного 
життя публічних осіб та обґрунтовано робиться висновок про те, що межа допустимої критики щодо 
політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи (абз. 4 
п. 21). Публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і 
повинні це усвідомлювати. Наведемо приклади з західноєвропейської практики відносно критики, 
прискіпливої уваги суспільства та відповідальності публічних осіб.

Так, Міністр освіти Німеччини А. Шаван пішла у відставку в лютому 2013 р., через звинувачен-
ня у плагіаті її дисертації з філософії Університетом Дюссельдорфа, який позбавив її докторського 
наукового ступеню [6]. 

2 квітня 2012 р. Президент Угорщини П. Шмітт оголосив про складання з себе повноважень. При-
водом до відставки стало позбавлення його наукового ступеня Університетом Земмельвайса, де він за-
хищався, через звинувачення у плагіаті при написанні докторської дисертації [7].

Викрито у плагіаті екс-міністра оборони ФРН К.-Т. Цу Гуттенберга, якого оштрафували на 20 тис. 
євро за порушення авторських прав. Цу Гуттенберг подав у відставку зі своєї посади 1 березня 2011 р. 
До цього він відмовився від наукового ступеня кандидата наук, а потім і Університет Байройта позбавив 
екс-міністра кандидатського ступеня [7] .

В. Понта, який став прем’єр-міністром наприкінці квітня 2012 р., скопіював більшу частини своєї 
дисертації з права у 2003 р. з публікацій інших авторів без належного посилання на джерела. Наці-
ональна атестаційна рада Румунії встановила 29 червня 2012 р., що прем’єр-міністр країни В. Пон-
та дійсно здійснив плагіат у написанні докторської дисертації. Голова Європейської народної партії 
Ж. Доль сказав, що В. Понта повинен подати у відставку, якщо звинувачення в плагіаті виявляться 
обґрунтованими. Міністр освіти І. Манґ пішов у відставку після того, як з’явилися докази, що він видав 
за свої в одній зі своїх книг великі уривки з роботи японських учених [8]. 

Отже, з наведених прикладів стає зрозуміло, що життя політичних діячі, в публічних осіб стає 
відкритим для обговорення в суспільстві і якщо вони вирішили апелювати до довіри громадян, пре-
зентувати себе як глави держав, урядів, міністерств, депутати парламентів, повинні відповідати ви-
сокому призначенню їх на ці посади та довірі до них з боку суспільства. При поширенні інформації 
стосовно критичної діяльності та приватного життя публічних осіб, захист їх гідності, честі чи ді-
лової репутації має свої особливості. Політичні особи не повинні мати більшого захисту своєї репу-
тації та інших прав порівняно з іншими громадянами. Більше того, їх статус підпадає під «об’єктив» 
для прискіпливого і критичного висвітлення їх слів і дій. 

Свобода, рівність і гідність є складовою частиною сучасного світу, правових і демократичних дер-
жав, міжнародно-правових організацій. Імплементація змісту їх основних засад в законодавство дер-
жав є нагальною потребою в існуванні відкритих і цивілізованих відносин.
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Гетьман-П’ятковська І. А. Свобода, рівність та гідність особи: аспекти правової теорії та юридичної практики.
В статті розглядаються теоретико-правові аспекти таких явищ як свобода, рівність, гідність. Висвітлені їх характерні осо-

бливості, визначені загальні ознаки. Надані приклади втілення норм міжнародного та європейського права в діяльність публіч-
них, політичних осіб країн Західної Європи з точки зору захисту права на свободу, честь і гідність.
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Гетьман-Пятковская И. А. Свобода, равенство и достоинство личности: аспекты правовой теории и юридической 
практики.

В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты таких явлений как свобода, равенство, достоинство. Освещены их 
характерные особенности, определены общие признаки. Приведены примеры воплощения норм международного и европей-
ского права в деятельность публичных и политических лиц стран Западной Европы в точки зрения защиты права на свободу, 
честь и достоинство.
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Getman-Pyatkovsky I. Freedom, equality and dignity: aspects of legal theory and legal practice.
The article deals with the theoretical and legal aspects of such phenomena as freedom, equality, dignity. Highlight special features 

identifi ed common features. The examples of realization of international and European law in the activities of public and political 
parties in Western Europe in terms of protection of the right to freedom and dignity.
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НЕТИПОВІ СОЦІАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ В КОНТЕКСТІ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОСТУЛАТІВ СЬОГОДЕННЯ: 

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Соціальне регулювання являє собою вплив суспільства на поведінку суб’єктів з метою упоряд-

кування відносин та забезпечення соціального компромісу, здійснюється за допомогою системи 
спеціальних заходів і характеризується двома різновидами: індивідуальним і нормативним регу-
люванням. Мірою поведінки індивіда та критерієм оцінки цієї поведінки виступають e суспільстві 
саме соціальні норми.

Найважливіша риса суспільства полягає в тому, що воно являє собою систему взаємозв’язків різних 
індивідів. Взаємодіючи із суспільством, людина розвивається сама і розвиває свої соціальні, сутнісні 
властивості, тим самим стає особистістю та стимулює прогрес суспільства [1, с. 164]. Саме людину 
вважають системоутворюючим чинником (В. Селіванов і Н. Віденко) [10, с. 12]. Людина є суб’єктом 
становлення, функціонування та розвитку суспільних відносин.

З точки зору свого розвитку суспільство являє собою самоорганізовану систему. Соціум — це більш-
менш стійкий баланс сил в умовах суперництва і співробітництва, конфліктів і домовленостей. Дієвість 
та стійкість такої системи як суспільство залежить від впорядкованості соціальних відносин, яке відбу-
вається шляхом соціального регулювання. З цього огляду українські вчені надають наступне визначення 
поняття соціального регулювання: соціальне регулювання — це здійснюваний за допомогою системи 
спеціальних заходів вплив суспільства на поведінку суб’єктів з метою упорядкування відносин та забез-
печення соціального компромісу [12, с. 265].

На етапі сьогодення кожна розвинена країна намагається впровадити на своїй території демократич-
ні постулати, як такі, що повинні формувати основу буття наступних поколінь. ХХІ століття принесло у 
цивілізовані держави остаточне закріплення демократичного устрою, створило з нього домінуючу кон-
цепцію і тепер надзвичайно цікавим є вивчення впливу вже сформованих соціальних норм на процеси 
інтегрування тотальної рівності, влади народу у життя суспільства. Свобода особистості, юридична та 
соціальна рівність, охорона та захист прав і свобод — реалізацією цих положень, фактично, і є сього-
денна демократія як ознака належного рівня державності у країні, зрілості та сформованості правової 
культури суспільства, його свідомості.

У цьому контексті дуже цікавим буде розглянути вплив нетипових соціальних регуляторів на форму-
вання демократії, як з точки зору юридичної теорії, так і практики, що, фактично, і становить основну 
мету представленої статті. Ці та суміжні питання раніше вивчали: С. Алексєєв, В. Бабкін, Б. Венгеров, 
О. Зайчук, О. Копиленко, Н. Оніщенко, Л. Спірідонов, Ю. Тихомиров, Ю. Шемшученко та ін.

Регулювання, з точки зору О. Лейста, — не єдина функція соціальних норм, відмінних від права. 
Вона — складова частина оціночного мислення, завдяки якому люди і колективи самовизначаються у 
суспільстві, орієнтуються в конкретних історичних умовах і адаптуються до них. Соціальні норми — 
це стабільні узагальнені оцінки ситуацій, відносин, дій людей, що повторюються в даному суспільстві, 
оцінки, що здатні впливати на поведінку людей і суспільні відносини [7, с. 264].

В цілому соціальні норми створюють цілісну систему регуляторів, за допомогою яких здійсню-
ється вплив на свідомість та поведінку суб’єктів. Багатогранність соціального життя породжує різно-
манітність соціальних регуляторів суспільних відносин. Для їх ефективного застосування суттєве зна-
чення має системна класифікація, за якої окремі види соціальних норм розглядаються з різних сторін, 
і це дозволяє не тільки виділяти ці види норм, але й аналізувати їх різні функції в соціальній регуля-
ції. Цілісна структура критеріїв системної класифікації запропонована українськими вченими, де 
виокремлюються наступні критерії: за способом виникнення (стихійні, свідомі); за суб’єктами прийняття 



131• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

та охорони (приймаються та гарантуються державою, громадськими об’єднаннями, суспільством); за 
способом закріплення (усні, письмові); за сферою регулювання (традиції, звичаї, норми етики, есте-
тики, моралі, культури, а також організаційні, політичні, релігійні норми та норми права) [12, с. 270].

Правове регулювання і відповідно правові норми є особливим видом в системі соціального ре-
гулювання, а його значення обумовлює необхідність окремого розгляду правового регулювання. 
Проблеми специфіки права у співвідношенні з іншими видами соціальних норм мають першочер-
гове значення для конкретизації уявлення про його дійсне місце в соціонормативній системі і його 
справжньої ролі як регулятора особливого виду. При характеристиці взаємодії права з іншими со-
ціальними нормами необхідно враховувати, що формальна рівність, як принцип права, має важливе 
значення, з погляду всіх інших (неправових) видів соціальних норм, всіх інших типів соціальної ре-
гуляції, але не в якості їхнього власного принципу [9, с. 385].

В залежності від ролі в регулюванні суспільних відносин виділяють типові і нетипові норми права. 
Зазначені вище типові норми права містять правила поведінки, що регулюють суспільні відносини без-
посередньо. У нетипових (спеціалізованих) норм відсутні ті чи інші властивості, ознаки, об’єктивно 
притаманні класичній моделі норми права. Вони визначають базові основи правового регулювання, 
його цілі, завдання, принципи, визначають поняття і категорії. 

Виходячи з уявлення про нетипові норми права, автори надають неоднаковий перелік нетипових 
норм. Серед нетипових норм соціального регулювання виділяють наступні: 

• норми-принципи — закріплюють основні засади регулювання будь-яких відносин, зміст й особли-
вості будь-якої галузі права;

• норми-цілі — проголошують цілі й завдання регулювання певних відносин даним нормативним актом;
• дефінітивні — дають визначення термінів, що використовуються у нормативному акті з метою пра-

вильного їх тлумачення;
• колізійні — встановлюють порядок вибору тієї або іншої норми з декількох правових норм, що ре-

гулюють ті самі відносини;
• оперативні — визначають момент і порядок вступу в силу нормативного акту, його дію в часі, у 

просторі та за колом осіб;
• норми-розрахунки — установлюють кількісні показники чого-небудь, яких повинні дотримуватися 

державні органи або громадяни.
Зазначимо також, що серед нетипових правових норм М. Матузов і О. Малько окремо виділяють пра-

вові презумпції й аксіоми, а також юридичні фікції, які у свою чергу потребують доволі глибокого до-
слідження в контексті впливу на формування постулатів сучасного права в правових системах [8, с. 216].

Термін «презумпція» походить з латинського presumptio — (припущення) — це припущення про на-
явність чи відсутність певних фактів, що спираються на зв’язок між фактами, які припускаються, та є 
такими, що існують, і це підтверджується життєвим досвідом. Презумпція є не достовірним фактом, а 
фактом, що припускається з великою ймовірністю і застосовується в юридичній практиці як засіб, що 
полегшує досягнення істини у вирішенні юридичної справи.

В основі презумпції — повторюваність життєвих ситуацій, що дозволяє із систематично повторю-
ваних явищ припустити, що при аналогічних умовах воно також буде повторюватися. Такий висновок 
не достовірний, а ймовірний. Отже, презумпції мають можливий, прогностичний характер. Проте вони 
слугують важливим додатковим інструментом пізнання дійсності. Презумпції виступають як засіб, що 
допомагає встановленню істини. У цьому їх наукова і практична цінність. 

Правові презумпції визначаються в літературі як закріплені в нормах права припущення про наяв-
ність або відсутність юридичних фактів. Ці припущення засновані на зв’язку з процесами, що реально 
відбуваються, і підтверджені попереднім досвідом [8, с. 237].

Найбільш характерні презумпції:
• презумпція знання закону. Апріорі передбачається, що кожен член суспільства знає (або, принаймні 

повинен знати) закони своєї країни. Незнання закону не звільняє будь-кого від відповідальності за його 
порушення;

• презумпція невинуватості, відповідно до якої кожен громадянин передбачається чесним, добропо-
рядним і ні в чому невинним, поки не буде у встановленому порядку доведене інше, причому тягар до-
ведення лежить на тому, хто обвинувачує, а не на самому обвинувачуваному;

• презумпція справедливості закону; істинності та обґрунтованості вироку та деякі інші.

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті демократичних постулатів сьогодення…
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Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи

У приватному праві існує презумпція добросовісності поведінки особи: згідно з ч. 5 ст. 12 ЦК Укра-
їни, якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного здійснення особою свого права, вва-
жається, що поведінка особи є добросовісною, якщо інше не встановлено судом. У літературі слушно 
зазначається, що ця презумпція базується на нормі Конституції, яка проголошує гідність людини (прин-
цип гідності) найвищою цінністю (ст. 3 Конституції України), що відповідає та підтримує загальні по-
стулати демократії сьогодення.

У публічному праві існує презумпція добросовісності законодавства (презумпція конституцій-
ності закону), яка ґрунтується на конституційному «принципі-ідеалі» правової держави. Іншим 
прикладом може бути презумпція добросовісності платника податків. У літературі обґрунтовуєть-
ся також існування презумпції процесуальної добросовісності — вважається, поки не доведено 
інше, що всі особи, які беруть участь у справі, користуються правилами добросовісно (принцип 
рівності) [11, с. 212-213].

Підсумовуючи, зазначимо, що категорія «добросовісність» має важливе значення в правовому ре-
гулюванні, є загальнолюдською цінністю, без якої право не може ефективно функціонувати. Принцип 
добросовісності, що є основою аналогічної презумпції, містить вимоги, які допомагають зняти або 
пом’якшити недоліки абстрактної та формальної природи права, наблизити його до ідеалів справедли-
вості, рівності, свободи і гуманізму [11, с. 209].

Декілька слів про інші нетипові регулятори.
В загальному змісті під поняттям «аксіома» розуміється положення, що приймається без доказів; 

очевидна істина; твердження, прийняте на віру; очевидна, зрозуміла й безперечна істина, що не потре-
бує доказів [13, с. 23].

Аксіоматичний метод — це спосіб побудови наукової теорії у вигляді системи аксіом (постулатів) і 
правил висновку (аксіоматики), що дозволяють шляхом логічної дедукції одержувати твердження (тео-
реми) даної теорії [3, с. 28].

Правові аксіоми визначаються як самоочевидні істини, що не вимагають доказів. Їхнє значення в 
тому, що вони відбивають уже встановлені і достовірні знання. Це найпростіші юридичні судження 
емпіричного рівня, що склалися в результаті багатовікового досвіду соціальних відносин і взаємодії 
людини з навколишнім середовищем.

У загальній теорії права аксіоматичних положень досить багато, наприклад: що не заборонено, то 
дозволено; будь-який сумнів тлумачиться на користь обвинувачуваного; люди народжуються вільними 
і рівними в правах; закон зворотної сили не має; якщо обвинувачення не доведене, обвинувачуваний 
виправданий; влада існує тільки для добра. Як відмічають М. Матузов і О. Малько, аксіоми грають важ-
ливу регулятивну, прикладну і пізнавальну роль.

Підсумовуючи зазначимо, що правові аксіоми акумулюють правовий досвід людства, що є підставою 
для їх використання, так як це необхідно для впорядкування суспільних відносин, ефективності право-
вого регулювання. В правових аксіомах, як підкреслив С. Алексєєв, проявляється націленість права на 
те, щоб «утвердити основи справедливості і правди, виключити можливість прояву свавілля і беззакон-
ня, а головне — відобразити те різноманіття, той «дух», який властивий правовій матерії» [2, с. 98].

У перекладі з латинської «fi ctio» — видумка, вигадка. Під правовою фікцією розуміється поло-
ження, яке насправді не існує, але якому право надало значення факту. В юриспруденції це — осо-
бливий прийом, який є необхідним для певних практичних потреб, коли дійсність підводиться під 
якусь формулу, щоб потім із цієї формули зробити певні висновки. Фікція корисна, і тому вона за-
кріплюється в праві. Фікції в юриспруденції мають довгу історію розвитку, вони широко використо-
вувалися ще римськими юристами.

Як приклад, можна навести наступні положення, які закріплені у відповідних нормативних актах 
багатьох держав: громадянин може бути визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом певного пе-
ріоду немає відомостей про місце його перебування; днем смерті громадянина, оголошеного померлим, 
вважається день набуття законної сили рішення суду про оголошення його померлим. 

О. Ул’яновська зазначає, що на доктринальному рівні правовою фікцією постає уявна теоретико-
правова конструкція, за допомогою якої моделюються тенденції формування і розвитку неіснуючого у 
дійсності, але об’єктивно необхідного у праві (наприклад, «юридична особа»). На правотворчому рівні 
правова фікція виступає не лише засобом юридичної техніки, і тоді вона може міститись у гіпотезі чи 
диспозиції правової норми, а й у формі норми-фікції, інституту права [14, с.16].
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Отже, правові фікції можна вважати атрибутикою справедливості, оскільки «юридична брех-
ня», освячена необхідністю захищати інтереси найбільш вразливих верств населення, базується на 
загальнолюдських чинниках — уявленнях про добро та справедливість (наприклад, вираховування 
спадкової маси з урахуванням інтересів дитини, яка ще не народилася, а одна із спадкоємців на час 
відкриття спадщини є вагітною). По суті йдеться про конфлікт між формальною та змістовною спра-
ведливістю. Ця ідея походить ще від Аристотеля, який підкреслював, що право через свій загальний 
характер має бути доповнене особливою (вищою) формою справедливості — справедливістю окре-
мого випадку («правдою»). Така поправка щодо правомірності є в певній мірі милосердям і добротою 
при виконанні справедливості [11, с. 64].

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що нетипові норми соціаль-
ного регулювання, насамперед, правові презумпції, аксіоми, фікції складають важливу складову в 
загальній системі норм соціального регулювання, доповнюють класичні правові норми і допомага-
ють вирішувати складні правові ситуації і колізії. Вони нерозривно поєднані з принципами сучасно-
го права не тільки їх правовою значущістю, а, в першу чергу, моральним навантаженням, зв’язком з 
певними уявленням про добро і зло в суспільстві. Взаємодія зазначених систем відбувається на рівні 
моральної основи правової демократично налаштованої системи, що відображає моральні принци-
пи та настанови, а також у можливості правового закріплення положень, які мають суто моральний 
характер, у можливості охорони існуючих моральних настанов та категорій правовими засобами.

На сьогодні нетипові соціальні регулятори доволі сильно взаємозв’язані з демократичними постула-
тами права, бо здебільшого вони — фікції, аксіоми та презумпції — і закріплюють базисні установки 
сучасного ліберального світу, підвищують рівень захисту та охорони прав, поглиблюють розуміння тих 
чи інших юридичних питань і допомагають вирішувати відповідні правові колізії.
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норм. З’ясована особлива роль нетипових соціальних регуляторів в контексті формування належного рівня правової свідомості 
особи. Проаналізовано їх співвідношення з основоположними принципами права. Досліджено місце і роль цих регуляторів на 
сучасному етапі розвитку теорії права. Зроблено висновок про те, що нетипові норми соціального регулювання, насамперед, 
правові презумпції, аксіоми та фікції закріплюють базисні установки сучасного права: свободу особи, рівність тощо.

Ключові слова: аксіоми, фікції, презумпції, правове регулювання.

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті демократичних постулатів сьогодення…



134 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи

Гольцова О. Е. Нетипичные социальные регуляторы в контексте демократических постулатов современности: от 
теории к практике.

В работе проводится исследование нетипичных социальных регуляторов как специфических норм в общей системе 
социальных норм. Выяснена особая роль нетипичных социальных регуляторов в контексте формирования надлежащего уров-
ня правового сознания человека. Проанализированы их соотношение с основополагающими принципами права. Исследовано 
место и роль этих регуляторов на современном этапе развития теории права. Сделан вывод о том, что нетипичные нормы со-
циального регулирования, прежде всего, правовые презумпции, аксиомы и фикции закрепляют базисные установки современ-
ного права: свободу личности, равенство и т.п..

Ключевые слова: аксиомы, фикции, презумпции, правовое регулирование.

Goltsova O. Non-typical social regulators in the context of democratic tenets of modernity: from theory to practice.
In this paper we study non-typical social regulators as specifi c rules in the general system of social norms, found out the special role 

of non-typical social regulators in context of an adequate level of legal consciousness, analyzed their relationship with the fundamental 
principles of law, explore the place and role of these regulators at the present stage of development of the theory of law. It is concluded 
that the non-typical norms of social regulation, above all, legal presumptions, axioms and fi ctions fi xed as base installation of modern 
law: individual liberty, equality, and so on.

Key words: axioms, fi ction, presumption, legal regulation.
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ПРАВОВА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

В СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Багато зарубіжних учених (Г. Айзенк, А. Бандура, Х. Закс, Дж. Коен, Л. Колберг, Р. Мертон, 

Дж. Мілер, Ж. Піаже, О. Ранк, Е. Сатерленд, A. Треслер, С. Хірши та ін.) свого часу достатньо всебічно 
підійшли до розгляду проблеми злочинності та злочинної поведінки, а також всього того, що з нею 
пов’язано. Разом з цим, розглядаючи протиправний аспект поведінки людини, залишалась наче осто-
ронь її правова сторона. У зв’язку із цим американський дослідник Е. Берджес зазначає, що, мабуть, 
простіше стати злочинцем, ніж перестати бути ним, легше пояснити чинники, за яких людина стає зло-
чинцем, ніж визнати чинники, які дійсно впливають на її реабілітацію [1, с. 10]. У цьому сенсі навіть 
з’явився вислів: легше назвати все те, що є причиною злочину, ніж усе те, що ним не стає. 

Метою цієї статті є аналіз існуючих у сучасній європейській та світовій науці поглядів на природу 
правової поведінки, їх узагальнення та вироблення наукового уявлення про цю категорію з виокремлен-
ням його позитивних та негативних рис.

Навіть найпростіше визначення правової поведінки особи не дає підстави вважати її такою, що не має 
певних недоліків. Тому всебічний аналіз її змісту та чинників, що значно впливають на її прояв, потребує 
соціально-правового розгляду на підставі тих концептуальних підходів, які існують в сучасній науковій думці. 

Французький філософ М. Фуко одним з перших спробував визначити філософський аспект правової 
(у його визначенні дисциплінованої) поведінки людини. Він зазначає: «Щоб отримати гарного робітни-
ка та законослухняного громадянина, «стикувати» його з іншими подібно добре діючій машині, необ-
хідно розписати всі його характеристики...» [2]. Тобто учений пропонує всебічне вивчення людини та 
її відносин — структуру мотивації та психологічний устрій діяльності. Для Фуко важливо було показа-
ти, що таке історичні та культурні аспекти дисциплінованої поведінки. 

В зарубіжній науковій думці існує два основних підходи до проблеми правової (правослухняної) по-
ведінки. У відповідності з першим, причиною того, що люди дотримуються правових норм, є моральні 
підвалини стосовно того, що слід вважати гарною поведінкою. Інший підхід полягає у тому, що саме 
викриття та покарання змушує більшість людей підкорятися закону [3]. 

Дослідники, які поділяють перший підхід, вважають, що правова поведінка людина є результатом 
інтерналізації норм та правових заборон. Якщо людина керується моральними зобов’язаннями дотри-
мання норм, то це свідчить про наявність у неї певної поступливої поведінки свідомого рівня. 

Так, американський учений Н. Смелзер вказує на те, що в основі соціальних норм завжди знаходять-
ся культурні цінності. Саме вони визначають, що є значним у поведінці людей стосовно того соціо-
культурного контексту, до якого вони належать. Самі норми визнаються як очікування та стандарти, що 
керують інтеракцією людей [4]. 

Такі зарубіжні соціологи, як Дж. Мід, Е. Еріксон, М. Кон та інші, стверджують, що в повсякден-
ному житті на поведінку людини впливають багаточисельні очікування [5, с. 54-87]. Наприклад, коли 
ми йдемо на день народження, ми зобов’язані зробити подарунок, в автобусі треба поступитися міс-
цем людям похилого віку тощо. Ці очікування іноді наведені у законах і мають певну диференціацію, 
коли одні є більш важливими за інші [6]. 

Дослідники, які вивчають протиправну та правомірну поведінку, особливу увагу приділяють цін-
нісно-смисловій сфері особистості. Так, Н. Шварц, Дж. Орлеанс, K. Тітл стверджують, що саме цін-
ності та моральні аргументи мають суттєвий вплив на прийняття суб’єктивного рішення щодо ско-
єння або не скоєння правопорушення. Особиста мораль та сприйняття права сильніше впливають на 
дотримання законів, ніж інші чинники [7, с. 147]. 
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Інші зарубіжні науковці дотримуються думки, що правомірна поведінка є похідною зовнішнього 
контролю з боку суспільства. Так, А. Бандура та його послідовники вважають, що стримання, яке відбу-
вається за умов покарання, має вплив на людину тоді, коли у неї є упевненість у тому, що у суспільстві 
діє ефективна система кримінального правосуддя [8]. 

З огляду на це досить актуальним є зауваження американського дослідника Дж. Керрола, який вва-
жає, що одним із найсильніших мотивів сучасності, який спонукає людину на скоєння злочину, є гроші. 
Цей мотив з однаковою силою діє як на правопорушників, так і законослухняних громадян і у двічі є 
сильнішим від покарання. Тому дослідник робить висновок про те, що для переважної більшості людей 
саме розмір грошової вигоди у співвідношенні з покаранням є значимим чинником у прийнятті рішення 
щодо порушення закону [3, с. 135]. 

А. Бандура вважає, що людська поведінка в більшості є саморегулюючою. Серед того, чому люди 
навчаються, важливе місце посідають стандарти поведінки. Ці стандарти, коли вони були набуті, стають 
основою для самооцінки. Якщо дії людини в конкретній ситуації відповідають або переважають задані 
стандарти, це оцінюється позитивно; коли вони не дотягують до запропонованих стандартів — отри-
мують негативну оцінку. 

Бандура вважає, що людська поведінка у більшості залежить від обставин. На його думку, вона де-
термінована існуючою ситуацією та тією інтерпретацією, яку надає їй людина. У даному випадку немає 
кращого прикладу, як приклад моральних установок. Людина має певні механізми, за допомогою яких 
може значно відхилятися від тих моральних устоїв, які пропонує їй соціальне середовище та при цьому 
не відчувати самозневаги. А. Бандура наводить такі механізми, які спроможні це відтворити. 

По-перше, це моральне виправдання. Воно спроможне стати засобом для досягнення зазначеної мети 
та, чим вище ця мета, тим виправданіші дії особи. Наприклад, «Я скоїв злочин, щоб накормити родину». 
Або, якщо просто сказати людині, щоб вона ціною свого життя знешкодила якусь групу людей, то вона, 
скоріш за все, на це не піде. Але, якщо у мотивацію її вчинку закласти ідею врятування своїх співвітчиз-
ників від великого зла, то в залежності від рівня її розвитку та значення морального виправдання, вона, 
скоріше за все, піде на «геройські або не геройські» вчинки. 

По-друге, підміна понять. Можна подати зневажливі дії не так, якими вони є насправді, і тоді вже не 
так огидно буде за свої вчинки. Наприклад, вбивство людини на війні є справою геройською, оскільки 
вбиваєш ворога, хоча ті ж самі люди в звичайних умовах далеко не завжди спроможні на такі вчинки. 
Підміна понять використовується з метою, щоб неприємне зробити гідним поваги. 

По-третє, вигідне порівняння. Вчинки, про які ми жалкуємо, мають бути не такими вже і огидними, 
якщо вони відбуваються на фоні ще більш хибних дій. Тут діє принцип самовиправдання: «Безперечно, 
я це скоїв, але подивіться на те, що творять інші». 

По-четверте, перекладання відповідальності. Людина може поступитися своїми моральними прин-
ципами, якщо буде відчувати, що виконує чийсь наказ або за її вчинками стоять авторитетні люди, які 
беруть на себе відповідальність: «Я це робив, оскільки мені дали відповідний наказ». 

По-п’яте, розподілення відповідальності. Коли відповідальність є груповою, то окремо ніхто не від-
чуває себе відповідальним. 

По-шосте, ігнорування або викривлення наслідків. Коли викривляються наслідки тих чи інших дій, 
люди не звертають на це уваги або бачать їх в іншому світлі. «Вони носять рожеві окуляри». 

По-сьоме, дегуманізація. Коли вважають людину твариною або нелюдом, то з нею поводяться не гу-
манно і при цьому не відчувають провини. 

По-восьме, приписування провини. Завжди можна знайти в поведінці та словах жертви щось таке, 
що може бути на користь виправдання своїх огидних дій. Так, насильники завжди стверджують, що 
жертва сама провокувала насильство своєю зовнішністю та поведінкою [9]. 

Таким чином, А. Бандура визначає антисоціальний характер поведінки людини через так звані ди-
соціативні механізми і тому він вважає, що правова, моральна поведінка особи якісно залежить від вну-
трішнього контролю, а не від особистісних конструктів, моральних принципів або системи самооцінки. 

Звертає на себе увагу і таке твердження зарубіжних дослідників, як ситуаційна обумовленість право-
мірної та протиправної поведінки людини. Так, як зазначає Дж. Гібонс: «В багатьох випадках кримі-
нальність визначається ні чим іншим, як провокаціями та атракціями, які виходять з безпосередніх об-
ставин, у яких скоюються девіантні дії» [10]. Інший дослідник девіантної поведінки Г. Хеней, говорячи 
про фундаментальну помилку атрибуції, зазначає, що існує загальнолюдська тенденція нехтувати впли-
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вом ситуації та пояснювати будь-яку поведінку діючого суб’єкта особливостями його особистості. Він 
вважає, що особистість та внутрішні обставини тільки у малому ступені пояснюють наші вчинки. Голов-
ним, обумовлюючим чинником є ситуація, в якій знаходиться людина. Тому, на його думку, у відповід-
ній ситуації будь-хто з нас може скоїти кримінальний вчинок — кожного з нас можна купити [10, с. 115]. 

Ряд зарубіжних соціальних психологів стверджують, що правомірна поведінка людей має визначни-
ми своїми критеріями три основні норми — соціальну відповідальність, взаємність та соціальну спра-
ведливість [11]. Так, на думку американського вченого Д. Кемпбела, норма соціальної відповідальності 
зобов’язує людей надавати допомогу іншим людям, які від них залежать. Він стверджує, що релігійні та 
моральні кодекси багатьох суспільств зобов’язують людину обов’язково надавати допомогу оточуючим. 
Такі зобов’язання знаходять своє втілення в конкретних законодавчих нормах. Наприклад, «кожна лю-
дина, яка стала свідком надзвичайної події, та така, яка розуміє, що іншій людині завдається або може 
бути завдана значна фізична шкода, зобов’язана у тій мірі, у якій вона може, не піддаючи себе та інших 
людей невиправданому ризику, надати цій людині необхідну допомогу» [12, с. 157]. 

Інша норма — норма соціальної взаємності — свідчить про те, що люди зобов’язані допомагати тим, 
хто їм допомагає. Як свідчать дослідження, люди з великою вірогідністю допомагають саме тим, від 
кого вони раніше власне отримували допомогу [6]. 

Норма соціальної справедливості втілена в правило чесного та справедливого розподілу існуючих 
ресурсів. В іншому випадку, це правило можна розглядати як рівність усіх перед законом та однакова 
відповідальність перед ним. При цьому, справедливість суб’єктивно розуміється як оцінка співвідно-
шення внесків, які зробила особа в ту чи іншу справу, і отримала певний результат. 

Дослідження у даному напрямку дали суттєвий матеріал для констатації того, що людина, яка відчуває 
несправедливість, прагне її поновити, що, в решті-решт, веде до конфлікту [6, с. 556]. Тому з метою по-
новлення його прав у суспільстві мають існувати важелі, які істотно спроможні запобігати таким проявам. 

Найбільш вагомий вклад в розробку проблеми правової поведінки особи внесли представники когні-
тивної теорії розвитку. Її представники Ж. Піаже та Л. Колберг розглядали мораль як мотивовану когні-
тивними потребами в самопізнанні та розумінні реальність. За їхнім визначенням моральний розвиток 
пов’язаний з когнітивним ростом, під час якого діти активно конструюють моральні судження на підставі 
досвіду соціальної інтеграції, а не пасивно інтерналізують моральні догми агентів соціалізації [8, с. 158]. 

У структурній теорії Ж. Піаже здібність до морального судження є наслідком інтелектуального роз-
витку, який складається з послідовних перетворень когнітивних структур у відповідь на дії внутрішніх 
та зовнішніх сил. Стадії морального розсуду задаються універсальними стадіями когнітивного розвитку. 
По мірі просування дітей до стадії формально-операціонального мислення відбувається відповідне зру-
шення у бік автономного розсуду, де правила вже розглядаються як наслідок групової згоди, а справед-
ливість стає раціональним принципом, який регулює міжособистісну взаємодію [8, с. 158]. 

Досить великий науковий інтерес викликає дослідження Д. Тапп, у якому на підставі теорії стадій та 
рівня розвитку моральної свідомості Л. Колберга вивчалися особливості правосвідомості у різних краї-
нах та культурах [14, с. 89-105]. 

У даному дослідженні була зроблена спроба конкретизувати рівні та стадії правосвідомості особис-
тості. Д. Тапп це зробила таким чином. Вона до першого рівня віднесла тих, хто стверджує, що за-
кони попереджають злочинність, забезпечують фізичну безпеку громадян та їм слід підкорятися, щоб 
уникнути покарання. До другого були віднесені ті, хто вважає, що закони необхідні для підтримки гро-
мадянського порядку, їх необхідно виконувати, щоб уникнути хаосу та анархії. Закон, якщо він навіть 
несправедливий, необхідно виконувати будь-що. Третій рівень — це «рівень законотворчості». Ті, хто 
досягають його, усвідомлюють відмінності між цінностями соціального порядку та загальнолюдської 
етики, між конкретними законами та принципами справедливості. Юридичні закони виступають як ви-
раз внутрішніх моральних принципів. 

Деякі зарубіжні дослідники висловлюють думку про те, що людина, яка продукує правову поведінку, 
перш за все має стійку потребу відповідати тим стандартам, які існують у суспільстві, до якого вона нале-
жить. А це обумовлено процесом соціалізації індивіда, який відбувається протягом усього його життя [15]. 

Ще один погляд, який, без сумніву, заслуговує на уваги, це підхід Г. Айзенка до проблеми злочинної 
поведінки особистості [16]. Він зазначає, що моральна поведінка не є наслідком раціональних рішень та 
мало керується розсудом. Будь-хто із тих, хто будує своє життя виключно на раціональній основі, може 
вибрати життя злочинця, оскільки воно скоріше наблизить його до матеріального благополуччя, ніж 
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життя праведника. На підставі цього Г. Айзенк задається запитанням: «... чому порівняно мало людей 
скоюють злочини, коли винагорода очевидна та неминуча, а вірогідність покарання буває дуже невелика?» 
[16, с. 435]. Відповідь вчений пропонує шукати у площині поняття «сумління», яке треба сприймати не 
як релігійний механізм, вбудований у людину Богом, а скоріш як умовний рефлекс, сформований шляхом 
довгого вироблення та закріплення. У відповідності з теорією І. Павлова, умовний стимул після кількох 
підкріплень зобов’язаний почати зв’язуватися з безумовною реакцією. Так, якщо дитина погано себе по-
водить, то її карають батьки або ті, хто знаходиться поруч. Таке покарання є болючим та неприємним. 
Саме в цьому спостерігається зв’язок між умовним стимулом та безумовною реакцією. Звідси припусти-
мо, що через деякий час така девіантна поведінка буде асоціюватися в свідомості дитини з занепокоєнням, 
викликаним покаранням. Це занепокоєння, яке виникає у зв’язку з наміром скоїти яку-небудь антисоціаль-
ну дію, Г. Айзенк і називає «сумлінням», що ефективно утримує більшість людей від скоєння злочинних 
дій, навіть тоді, коли вони матимуть велику винагороду, а вірогідність покарання буде дуже малою. 

Інший відомий зарубіжний дослідник Л. Берковіц, який займався вивченням агресії, стверджує, що 
правомірна чи протиправна поведінка значно залежить від постійних та сильних несприятливих зо-
внішніх впливів [17]. Він вважає, що патерни схильного до насилля індивіда не завжди фіксуються на 
початку життя. Багато хто може під час дорослішання змінювати форми своєї поведінки. 

Таким чином, узагальнюючи зарубіжні підходи та концепції щодо правової поведінки особи, ми мо-
жемо зробити такі висновки. 

По-перше, на думку окремих дослідників, правова поведінка особистості залежить як від моральних 
підвалин, що існують у суспільстві та істотно визначають, що є просоціальною та доброю поведінкою, 
так і від можливостей суспільної системи викривати та карати злочинців, що змушує більшість людей 
підкорятися закону. 

По-друге, просоціальна поведінка особи має своїми визначальними критеріями так звані норми со-
ціальної відповідальності, взаємності та соціальної справедливості. У процесі соціалізації люди за-
своюють вказані соціальні норми та починають себе поводити у відповідності з ними. Проте не завжди 
люди відтворюють у своїй поведінці зазначений формат, оскільки вони змушені диференціювати свої 
відносини з оточуючими. 

По-третє, моральне становлення особистості має певні стадії, перехід між якими відбувається через 
удосконалення когнітивних навичок та здібностей до співпереживання або емпатії. Вірогідність усві-
домлення можливих суперечностей між різними моральними переконаннями, спроможність робити 
узагальнення та формувати власну думку про те, що «добре», а що «зле», становить ті підвалини, на 
яких і будується правова поведінки особи. 
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Гончарук А. П. Правова поведінка особи: наукові підходи до визначення в сучасних зарубіжних дослідженнях.
Аналізуються підходи до визначення правової поведінки особи зарубіжними науковцями. Розглядаються чинники, які 

впливають на правову поведінку особи в процесі соціалізації та життя людини. Досліджується проблеми відповідальності та 
усвідомлення власних вчинків особою. Застосовується аналіз впливу моралі на правову поведінку особи. Використовуються 
дослідження впливу соціуму на правову поведінку особи.

Ключові слова: правова поведінка, норма права, закон.

Гончарук А. П. Правовое поведение личности: научные подходы к определению в современных зарубежных 
исследованиях.

Анализируются подходы к определению правового поведения личности зарубежными учеными. Рассматриваются факторы, 
влияющие на правовое поведение личности в процессе социализации и жизни человека. Исследуется проблемы ответствен-
ности и осознание собственных поступков личностью. Применяется анализ влияния морали на правовое поведение личности. 
Используются исследования влияния социума на правовое поведение личности.

Ключевые слова: правовое поведение, норма права, закон.

Goncharuk A. Legal person’s behavior: scientifi c approaches to research in modern foreign.
Analyzes approaches to legal persons conduct foreign scholars. We consider the factors that affect the behavior of legal persons in 

the process of socialization and life. The problem of responsibility and awareness of their own actions person. It is used to analyze the 
impact of moral conduct legal entity. Used studying the infl uence of society on the legal entity behavior.

Key words: law behavior, rule of law, the law.
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ЗБІЛЬШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЛІ 
ДОКТРИНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 

В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ТА АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ 
ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

В сучасний період зростання теоретичного і практичного інтересу до знаходження відповіді на пи-
тання фундаментального змісту пов’язані з суттєвими змінами, які охоплюють майже всі країни світу. 
Суспільство знаходиться в процесі переходу в якісно інший стан, який характеризується об’єднанням 
національних утворень в єдину світову систему, створенням єдиних правових стандартів, насамперед в 
області прав людини. Все це відображається у всіх сферах життя людей і глибокими державно-правови-
ми перетвореннями. Будь-які зміни в законотворчій діяльності супроводжуються глибокими дискусіями 
в суспільстві і державних інституціях, зверненням до фундаментальних понять права. 

Зазначені тенденції супроводжуються переосмисленням ролі такої складової загальної системи дже-
рел права як правова доктрина. Крім того, про актуальність проблем, пов’язаних з місцем і роллю дже-
рел права в правових системах, свідчить значна кількість наукових досліджень в цьому напрямі, які 
з’явилися в останній час в Україні, Росії, інших країнах. Відмічається важлива роль для правової теорії 
і практики таких питань як поняття джерел права, їх сутності, змісту, природи. Питання класифікації 
джерел права, їх структури та ієрархії, а також співвідношення один з одним має значення при дослід-
женні як правових сімей, так і національних правових систем різних держав.

Основна мета роботи стосується дослідження місця і ролі доктринальних джерел права в процесі 
історичного розвитку суспільства, значення доктрини в романо-германській і англосаксонській систе-
мах права, впливу на її роль сучасних тенденцій, що відбуваються у світі.

Безпосереднє використання доктрини в якості джерела права характеризує період римського права, 
коли праці найвидатніших юристів складали джерело права, на них посилалися судді при вирішенні 
конкретних справ. 

Характеризуючи розвиток романо-германської правової сім’ї, Н. Оніщенко робить висновок, що 
«етапи, які пройшла романо-германська правова сім’я, дають можливість зрозуміти логіку використан-
ня тих чи інших джерел у цій системі та детальніше їх охарактеризувати з урахуванням періодизації 
розвитку романо-германської правової сім’ї» [5, с. 20].

Римське право є базовим джерелом, підґрунтям створення більшості доктрин у країнах континен-
тальної Європи, воно визначило напрямки формування та розвитку відповідних правових систем. Тому 
в історичному аспекті доцільним є аналіз безпосереднього використання доктрини в якості джерела 
права в період римського права. В V ст. було офіційно надано обов’язкової юридичної сили працям 
п’яти найвидатніших юристів: Ульпіана, Папініана, Гая, Павла та Модестіна. Вперше у світовій історії 
римські юристи стали оцінювати право з погляду його відповідності справедливості, природному праву, 
як реально існуючого, невід’ємної складової чинного права, як «інструмент» захисту відповідних прав.

Період розвитку романо-германської правової сім’ї з ХІІІ до XVIII ст. асоціюється з періодом Від-
родження. Цей період характеризується зверненням до культурного спадку античності, правовим тра-
диціям і самої правової системи Давнього Риму. Головна роль належала університетам, із яких першим 
і найбільш відомим був Болонський університет в Італії [2, с. 33]. В цей період остаточно перемагає і 
укореняється доктрина природного права, були розроблені основні принципи права, сама правова док-
трина була основним джерелом права в романо-германській правовій сім’ї.

Ідеї і принципи, що були закладені в римському праві, одержують розвиток в різні періоди в різних 
країнах континентальної Європи. В подальшому з перемогою ідей демократії і кодифікації першість 
доктрини було замінено першістю закону. Проте, правова доктрина і нині значно впливає на розвиток 
права романо-германської правової сім’ї. Нині правові доктрини мають суттєве значення у зв’язку з ви-
рішенням наступних питань: вони втілюються в рішеннях конституційних судів; мають значення на ета-
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пі розробки законопроектів та їх прийняття; соціальні інтереси знаходять прояв у правових концепціях і 
ідеях і, таким чином, впливають на процес правотворчості; доктрина має особливе значення як джерело 
права в країнах, що мають істотні прогалини в праві [4, с. 167].

В сучасному світі в правових системах ряду країн існує практика безпосереднього застосування пра-
вової доктрини. Так, судова практика, яка заснована в ряді рішень Верховного суду Іспанії, формує так 
звану «загальну правову доктрину» (doctrina legal), що подібна ампаро — нормі, яка створена мекси-
канським Верховним судом у процесі розгляду справ, пов’язаних з питаннями про права людини [1, с. 
48]. Застосування правової доктрини і прецедентного права як джерел права законодавчо закріплене в 
Цивільному кодексі цієї країни. В ст. 1 Кодексу вказується, що право повинно застосовуватися у всіх без 
винятку випадках, виходячи із букви і духу змісту його положень. Там, де в законодавчих актах відсутні 
норми, які могли б застосовуватися до справи, що розглядається, суддя повинен вирішувати питання 
згідно з існуючим звичаєвим правом. При цьому, у відповідності зі створюваними нормами і відносно 
них, суддя діє так, ніби він законодавець. Проте, у процесі здійснення такого роду діяльності суддя не 
повинен виходити за межі, встановлені визнаними принципами правової доктрини і нормами преце-
дентного права [3, с. 509].

Водночас не слід перебільшувати роль доктрини як юридичного джерела права, а тим більше вважа-
ти її пріоритетним джерелом в романо-германській правовій системі. Вплив доктрини є безсумнівним, 
проте вона має допоміжний характер стосовно головної форми права — закону.

Зазначимо також своєрідний приклад доктринального змісту в сучасній Україні, як країні, що належить 
до романо-германського правового блоку — діяльність Конституційної Асамблеї — аналітичного супрово-
ду максимально презентативного наукового середовища щодо опрацювання і усунення недоліків Основного 
Закону держави. Конституційна Асамблея, що сформована у кількості майже 100 осіб, має підготувати кон-
цепцію і проект Закону України «Про зміни до Конституції України». Досягнення цієї мети забезпечується 
зокрема наступними правами Конституційної Асамблеї: самостійно обирати склад Координаційного бюро, 
утворювати комісії та інші робочі органи; вносити Президентові України пропозиції змін до персонального 
складу Конституційної Асамблеї; одержувати в установленому порядку від органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, державних установ та громадських організацій необхід-
ну інформацію, матеріали і документи; надсилати підготовлені Конституційною Асамблеєю документи для 
їх експертної оцінки у вітчизняні, іноземні і міжнародні наукові та експертні центри, що спеціалізуються в 
галузі конституційного права; залучати на громадських засадах до своєї діяльності вітчизняних та інозем-
них учених-конституціоналістів, а також інших фахівців, які мають досвід роботи у сфері законотворчої 
діяльності, державотворення і правотворення; запрошувати на свої засідання представників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх та інших установ, політичних партій 
і громадських організацій для участі в обговоренні відповідних питань; ініціювати та проводити наукові і 
науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також інші відповідні заходи з питань удоскона-
лення Конституції України; висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації. Високий науковий 
потенціал Конституційної Асамблеї є запорукою підготовки якісного законопроекту про внесення змін до 
Конституції України. Такого унікального органу у нас ще не було [8, с. 11-12].

Важливе місце правова доктрина має і в англосаксонській правовій системі. В якості одного із дже-
рел англійського права виступає правова доктрина — концептуально оформлена думка відомих учених 
із питань права. 

Уся англо-американська правова сім’я є наслідком діяльності розуму багатьох поколінь суддів. Разом 
з цим, як зазначають дослідники, в країнах загального права протягом тривалого часу роль правової док-
трини як джерела права недооцінювалась. Систему англосаксонського права пронизує ідея справедливос-
ті, що знаходить своє обґрунтування в працях теоретиків і використовується в практичній діяльності судів. 
Особливістю джерел англійського права є те, що до них, в першу чергу, відносяться твори відомих юрис-
тів, більшість з яких займали високі суддівські посади. В англійській правовій системі доктринальними 
джерелами права вважаються праці: Гленвілла «Про закони та звичаї Англії» (1187 р.), Бректона «Про 
закони та звичаї Англії» (1250 р.), Літлтона «Про сейзину» (кінець ХVІ ст.), «Інституції англійських за-
конів» Кока (1628 р.), Коментарі до законів Англії Блекстона (1765 р.), праці з права Д. Остіна та А. Дайсі 
тощо. Р. Давид і К. Жоффре-Спинози особливо відмічають згадуваний класичний труд Блекстона «Комен-
тар до права Англії», що описує англійське право другої половини XVIII ст. — епохи, коли загальне право 
знаходилося в апогеї. Коментар, який можна віднести до одного із доктринальних джерел загального пра-
ва, мав значний вплив в Англії і всіх англомовних країнах. Він встановлював рамки англійського права і 
полегшував в Сполучених Штатах Америки розповсюдження і рецепцію загального права [2, с. 223-224]. 
Відзначимо також в працях В. Блекстона розвиток уявлень стосовно теорії природного права, яка посідає 
одне з визначальних місць в формуванні положень про життєві (природні) права людини.

Гордимов А. В. Збільшення в сучасних умовах ролі доктринальних джерел права…
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Нині загальне право залишається тією сім’єю, в рамках якої існує чимало національних законодавств 
[7, с. 121]. В системі загального права першочергове значення має англійське право як ідеологічна та 
джерелознавча база всієї правової сім’ї. Висока питома вага належить американському праву. Концепції 
загального права впливають і на інші національні законодавства даної правової сім’ї. На цю обставину 
звертають увагу і автори академічного курсу з теорії держави і права за редакцією О. Зайчука і Н. Оні-
щенко, де відмічається, що саме англійське право є тією правовою моделлю, яка сприймається протягом 
багатьох століть далеко за межами Англії [6, с. 592-593]. Більшість країн, що відносяться до англосак-
сонської правової сім’ї, мають особливості свого історичного розвитку, який відобразився на своєрід-
ності національних правових систем. 

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що в останній час склалися умови прискореного зближення 
правових систем, особливого значення набули проблеми прав людини, спостерігається створення за-
гальноєвропейських і загальносвітових інституцій — всі ці процеси змушують звертатися до фундамен-
тальних понять права і, як наслідок, до тенденції збільшення ролі правової доктрини як джерела права. 
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Гордимов А. В. Збільшення в сучасних умовах ролі доктринальних джерел права в романо-германській та англосак-
сонській правових системах.

В роботі з’ясовується роль доктринальних джерел права в романо-германській та англосаксонській правових системах. 
Досліджуються питання місця і ролі доктринальних джерел права в процесі історичного розвитку суспільства. Аналізується 
значення доктрини в романо-германській і англосаксонській правових системах. Визначається вплив на розвиток доктриналь-
них джерел права сучасних тенденцій, що відбуваються в світі. Зроблено висновок, що процеси зближення правових систем та 
зростання ролі прав людини змушують звертатися до фундаментальних понять права і, як наслідок, до тенденції збільшення 
ролі правової доктрини як джерела права. 

Ключові слова: доктринальні джерела права, романо-германська та англосаксонська правові системи.

Гордымов А. В. Увеличение в современных условиях роли доктринальных источников права в романо-германськой 
и англосаксонской правовых системах.

В работе выясняется роль доктринальных источников права в романо-германской и англосаксонской правовых системах. 
Исследуется вопрос места и роли доктринальных источников права в процессе исторического развития общества. Анализи-
руется значение доктрины в романо-германской и англосаксонской правовых системах. Определяется влияние на развитие 
доктринальных источников права современных тенденций, которые происходят в мире. Сделан вывод, что процессы сбли-
жения правовых систем, возрастание роли прав человека заставляют обращаться к фундаментальным понятиям права и, как 
следствие, к тенденции увеличения роли правовой доктрины как источника права.

Ключевые слова: доктринальные источники права, романо-германская и англосаксонская правовые системы. 

Gordimov A. Increase in modern conditions of a role of doctrinal right sources in the Romance-German and Anglo-Saxon 
legal systems.

In this paper the role of doctrinal right sources in the Romance-German and Anglo-Saxon legal systems is considered. The place 
and role question doctrinal right sources in the course of society historical development is investigated. The importance of the doctrine 
in Romance-German and Anglo-Saxon legal systems is analysed. Infl uence on development of doctrinal right sources in modern 
conditions which occur in the world is defi ned. The conclusion that processes of rapprochement of legal systems, increase of a role of 
human rights determining tendency of increase in a role of the legal doctrine as right source.

Key words: doctrinal legal sources, Romance-German and Anglo-Saxon legal systems.
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ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Нині ми спостерігаємо новий етап становлення української державності в умовах системної транс-
формації сучасного українського суспільства. Якісні зміни сутності всіх соціальних відносин супровод-
жуються не тільки певними успіхами в деяких сферах суспільного життя, але і соціальними втратами, 
які не відповідають заявленим цілям переходу до демократичного суспільства.

Процес реформування соціальних відносин українського суспільства з самого початку виявився су-
перечливим, оскільки пріоритет був наданий відмові від контролю держави над особистістю і проголо-
шенню особистої ініціативи в реалізації інтересів людини, але був розпочатий від імені та за рахунок 
держави. Метою перетворень було визнано досягнення високого матеріального забезпечення, соціаль-
ної захищеності, економічної, правової та ідейної свободи громадян. Але на практиці реформування 
загострило існуючі соціальні протиріччя та викликало нові.

Цілі побудови соціальної держави були закріплені в Конституції України, в програмних документах 
провідних політичних партій і рухів та передбачають, що головні соціальні інститути направляють свої 
дії на виконання, перш за все, своїх соціальних функцій.

Пізнання держави передбачає вивчення не тільки його статики, тобто постійного, стабільного, стій-
кого, що характеризує державно організоване суспільство, але і його динаміки, тобто того, як цей соці-
альний інститут живе, діє, змінюється, розвивається, як виконує своє соціальне призначення.

Соціальне призначення держави найбільш наглядно можна розглядати через характеристику його 
сутності, питання про сутність держави тісно пов’язано з питанням про його поняття, але не тотожне 
йому. Для того, щоб визначити сутність держави, необхідно з’ясувати, кому належить державна влада, 
чиїм інтересам служить держава, чию волю вона виконує.

Серед сучасних науковців, які досліджували феномен соціальної держави, можна назвати імена та-
ких зарубіжних та вітчизняних учених, як С. Алексєєв, О. Лукашева, О. Панкевич, Я. Пасько, П. Рабі-
нович, Г. Світа, А. Сіленко, В. Співак, О. Скрипнюк, П. Стецюк, М. Халс, Дж. Хіндрікс, Л. Четверикова, 
Ю. Шемшученко, І. Яковюк, В. Якубенко та інші. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права функціональний підхід до держави 
залишився, але в ньому розширилося та поглибилося розуміння соціального значення держави і була 
відкинута роль класових характеристик держави в її функціях. Функціональний підхід вивчення теорії 
держави та права дозволяє більш глибоко дослідити процес формування еволюції державності. При роз-
гляді функцій, які держава виконувала на різних етапах, ми можемо більш глибоко зрозуміти природу 
такого складного соціального інституту як держава. Як показала історія, на функції більше впливають 
не стільки класові характеристики держави, скільки нові умови та проблеми сучасної життєдіяльності 
суспільства, наявність цивілізації (екологія, ядерна зброя, демографія, сировинні та інші глобальні про-
блеми тощо).

До функцій, що зумовлені природою будь-якого суспільства, належать усі напрями діяльності дер-
жави. В умовах науково-технічної революції, що прийняла глобальні масштаби, значення цих функцій 
усе більше зростає. Це зумовлено необхідністю підтримки екологічної рівноваги; боротьби з хвороба-
ми; вирішення проблем, що не відповідають інтересам окремих країн (освоєння космосу, вивчення і 
використання ресурсів світового океану, створення всесвітньої служби погоди, охорона середовища і 
раціональне його використання; розробка міжнародних стандартів і всесвітнього радіо- і телевізійного 
зв’язку, розвиток транспортних засобів).

Залежно від того, в чиїх інтересах здійснюються, функції держави, їх прийнято ділити на: загально-
соціальні та класові (захисту групових інтересів).
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Держава, незалежно від того, до якого типу вона належить, вирішує поряд з класовими ще й «загаль-
ні справи», які є загальнозначущими для всього суспільства. Вже перші міста-держави, що з’являлися 
як реакція на кризовий стан первісного суспільства, беруть на себе загальнозначущі соціальні функції 
(оборону, охорону здоров’я, а також функції, які забезпечували виробничу економіку), чим демонстру-
ють соціальну цінність і значущість державної організації суспільства, рятують людство від вимирання, 
переводять його в соціальну фазу розвитку, створюють цивілізацію [1, с. 138]. Тому можна вважати, що 
держава здатна виступати в ролі носія не тільки класових, але і загально-соціальних функцій.

На сьогодні в світі проходять радикальні соціальні перетворення, тому особливо актуальне питан-
ня більш об’єктивного підходу до розподілу функцій на загальносоціальні (загальні справи) та класові. 
Тим більше що наукова розробка проблем функцій держави вітчизняною наукою велася до недавнього 
минулого тільки з позиції класового підходу.

Під загально-соціальними функціями держави — розуміють напрямки діяльності держави, які відо-
бражають її загальносоціальне призначення: це — найменш мінливі і найбільш стабільні функції дер-
жави, тобто це функції, які формуються для вирішення основних соціальних, політичних, в тому числі 
геополітичних, економічних та інших задач, які зачіпають інтереси всього суспільства на тривалому 
історичному шляху його життєдіяльності. Невиконання або неналежне виконання цих функцій призво-
дить до ослаблення і, навіть, до руйнації держави.

І якщо знову, як пророкують багато вчених, людство в ХХІ ст. виявиться в кризовому стані із-за 
впливу екологічного, демографічного, сировинного та інших факторів, які зможуть дійти до загрозливо-
го всьому людству рівня, то можливо припустити, що тільки новий розвиток державності, поява нових 
загально-соціальних функцій зможе забезпечити необхідний порядок, координацію, які забезпечать 
існування цивілізації, її порятунок, відтворення [2, с. 174].

Класові функції — це напрями діяльності держави, в яких найбільш очевидно та повно виражаються 
класові інтереси, воля класу, групи, що здійснює державну владу. Однак, прояв влади не завжди має 
класовий характер [2, с. 175; 3, с. 201]. 

Класові функції найбільш мінливі та найбільш тісно прив’язані до соціального призначення та фор-
ми конкретної держави. 

Загалом, відповідно до певних етапів розвитку держави дана класифікація мала об’єктивний харак-
тер, але вона не була універсальною, оскільки неможливо було здійснювати коректно співставлення 
функцій соціалістичних і капіталістичних держав. Будь-яка розвинута капіталістична держава здій-
снювала функції подібні до тих, які реалізовували соціалістичні держави (охорона навколишнього сере-
довища, соціальний захист тощо), але при цьому вони трактувалися як класові функції. За цих умов не-
можливо було вести мову про створення єдиної класифікації функцій держави.

Переважна більшість науковців вважає, що класові функції були властиві експлуататорським і со-
ціалістичним державам, а сучасним державам соціально-демократичного спрямування вони не властиві. 
Нині можна стверджувати, що загальносоціальним функціям протистоять не класові функції, а функції 
захисту групових інтересів (національних, політичних, релігійних).

Поряд з класовим змістом функцій держави, велике значення в життєдіяльності державно-органі-
зованого товариства завжди мала і національна функція держави [2, с. 177], яка забезпечує збереження 
національної культури, мови, традицій, існування та відтворення етносу. Національний зміст функції 
не тотожній загально-соціальному. До неї входить задача гармонізації інтересів етносу та етнічних мен-
шин та території самої держави, захист національних інтересів етносу, захист співвітчизників, які в 
силу історичних, політичних процесів опинилися на території інших держав тощо. 

Особливу роль в сучасних умовах відіграє загальносоціальна діяльність держави, яка забезпечує пев-
ний ступінь стійкості відносин і зв’язків усередині суспільства, його цілісність і єднання на основі загаль-
них інтересів (економічних, культурних, національних та ін.) Чим більше питома вага загально-соціаль-
них функцій, тим вища роль держави як інструмента подолання протиріч, засобу досягнення соціального 
компромісу, стабілізації суспільних зв’язків. Така роль держави не передбачає у своїй практичній діяль-
ності використання винятково методів примусу, насильства. Усе частіше йому доводиться звертатися до 
авторитету загальнодемократичних, гуманістичних інститутів та ідей, наприклад до ідеї правової держави, 
панування права в суспільному і політичному житті, дотримання прав людини, захисту національних мен-
шин, до різних форм участі населення в державному і громадському житті, до підтримання самоврядуван-
ня, забезпечення свободи преси і гласності, судового захисту прав і законних інтересів громадянина та ін.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Данич О. Ф. Зміст загальносоціальної функції держави на сучасному етапі

Тісний взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємодоповнюваність напрямів державної діяльності го-
ворить про доцільність розгляду феномену «функції держави» як цілісного явища. Тоді класифікація 
функцій держави буде відображати не їх диференціацію, а багатоаспектність розгляду. При такому під-
ході, вибрані критерії, в сукупності, створять своєрідну систему відносних координат, в якій можна роз-
глядати існування функцій держави, причому, кожен з критеріїв буде задавати свою площину розгляду 
будь-якої функції держави.

Отже, можна зробити висновок, що у теорії держави сформувалася категорія «функція держави», 
яка відображає реальний процес функціонування держави, що знаходить свій прояв у певних напрямах 
її діяльності з реалізації цілей та завдань, обумовлених як класовою, так і загальнолюдською сутністю 
держави, її соціальним призначенням.
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Данич О. Ф. Зміст загальносоціальної функції держави на сучасному етапі.
В даній статті автор аналізує соціальне призначення держави через характеристику її сутності, розглядає роль соціального 

значення держави на сучасному етапі, вивчає зміст функцій держави, досліджує класифікацію функцій держави сучасного сус-
пільства та роль загальносоціальної діяльності держави відповідно до нових соціально-політичних і економічних умов. Автор 
приходить до висновку, що на сучасному етапі функції держави, пов’язані з загальнолюдською сутністю держави, її соціаль-
ним призначенням.

Ключові слова: держава, соціальна держава, соціальне призначення держави, функція, соціальна функція.

Данич О. Ф. Cодержание общесоциальной функции государства на современном этапе.
В данной статье автор анализирует социальное назначение государства через характеристику его сущности, рассматривает 

роль социального значения государства на современном этапе, изучает содержание функций государства, исследует класси-
фикацию функций государства современного общества и роль общесоциальной деятельности государства в соответствии с 
новыми социально-политическими и экономическими условиями. Автор приходит к выводу, что на современном этапе функ-
ции государства, связанны с общечеловеческой сущностю государства, его социальным назначением.

Ключевые слова: государство, социальное государство, социальное назначение государства, функция, социальная функция.

Danych O. Contents of general function of the state at the present stage.
In this article the author examines the social purpose of the state through the characterization of its essence, examines the role of 

social values of the state at present, studying the content of state functions, explores the classifi cation of the functions of the state of 
modern society and the general social role of the state in accordance with the new socio-political and economic conditions. The author 
concludes that at present functions of the state relating to the universal essence of the state, its social purpose.

Key words: state, welfare state, social destination state function, social function.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ТА ІНСТИТУТІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Як справедливо відзначають провідні правники сучасності, «державний механізм діє та розвиваєть-
ся не ізольовано від інститутів громадянського суспільства» [1, с. 167], а, відтак, можна з упевненістю 
презюмувати наявність між ними певного типу зв’язків. Без всебічного вивчення системи цих зв’язків, 
механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства та інститутів правової держави є цілком не-
можливим сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо практичних кроків з їх оптимізації. 
Додаткової актуальності даному питанню надає проведення в Україні масштабних реформ (в тому числі 
й у політико-правовій сфері), задля гарантування успіху яких владі вкрай необхідно залучитися під-
тримкою суспільства.

Свого часу ще Г.В.Ф. Гегель зазначив, що «розвиток інститутів громадянського суспільства відбу-
вається вже після розвитку держави» [2, с. 228], тобто лише в достатньо розвиненій державі зі стабіль-
ними та сильними інститутами можливий розвиток інститутів громадянського суспільства. Це дозво-
лить нам уникнути хибного уявлення про те, що державні органи й установи з одного боку та інститути 
громадянського суспільства — з іншого, є антагоністами чи розвиваються відокремлено.

Зазначимо, що більшість демократичних правових держав сучасності на рівні свого внутрішньо-
го законодавства та різноманітних цільових державних програм приділяють велику увагу створенню 
умов для розвитку інститутів громадянського суспільства в їх сучасних організаційно-правових формах. 
Значна увага приділяється й розвитку інститутів громадянського суспільства на міждержавному рів-
ні, про що свідчить існування чималої кількості спільних проектів, зокрема, Програми розвитку ООН 
(ПРООН) та Міністерства закордонних справ Данії «Розвиток громадянського суспільства» (який 
реалізовувався і в Україні). Метою Проекту є зміцнення організацій громадянського суспільства (ОГС), 
зменшення їхньої залежності від «донорів» та посилення громадської участі в процесах прийняття рі-
шень через зміцнення організаційної спроможності ОГС на регіональному та місцевому рівнях з метою 
ефективного вирішення потреб громадян. Даний проект впроваджувався Програмою розвитку ООН 
в Україні спільно з місцевими та міжнародними партнерами і фінансувався Міністерством закордонних 
справ Данії протягом 2009-2012 рр. [3]. Безумовно, такі міжнародні проекти є вкрай важливими для 
розвитку інститутів громадянського суспільства, однак перевагу все ж таки варто віддати національним 
політико-правовим інструментам. Саме на рівні національного законодавства та за умови наявності у 
влади політичної волі, втіленої у відповідні ініціативи, можливо сформувати об’єктивні умови для роз-
витку «третього сектору». При цьому влада повинна бачити в неурядових організаціях (НУО) союзни-
ків у реалізації принципів правової держави, а їх відносини повинні ґрунтуватися на єдиному прагненні 
пошуку найбільш ефективних форм соціального партнерства на платформі демократичного суспільства. 

На сьогоднішній день майже в усіх країнах світу налагоджено систему співпраці уряду та НУО. Так, 
в Великобританії уряд традиційно визнає право представників НУО активно брати участь у вирішенні 
ключових проблем британського суспільства; в Німеччині органи державної влади місцевого рівня по-
стійно співпрацюють з неурядовими організаціями при обговоренні місцевих бюджетів, а також при 
розподілі коштів, одержуваних з центральних джерел фінансування; у Франції (в 1983 році) заснована 
адміністративна структура, до завдань якої входить включення НУО в механізм вироблення державних 
рішень з цілого ряду проблем (в Канаді подібна структура створена ще в 1975 році); в США окремі 
університети, як, наприклад, Гарвардський, постійно постачають урядові служби науково обробленою 
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інформацією, отриманою від НУО [4, с. 39–40]. Такі позитивні приклади варто враховувати і Україні, 
яка хоча і задекларувала себе на конституційному рівні демократичною, соціальною, правовою держа-
вою, однак нинішній розвиток інститутів громадянського суспільства в нашій державі не можна назвати 
адекватним, що підтверджується не лише науковими розвідками та аналітичними матеріалами міжна-
родних експертів, а й даними офіційної статистики. Так, в Україні на 10 тис. населення зареєстрова-
но лише 14 громадських організацій. Водночас, в Угорщині на 10 тис. населення діють 46 організацій, 
у Хорватії — 85, а в Естонії — 201. Частка громадських організацій у ВВП України становить 0,24%, 
тоді як у Росії цей показник дорівнює 0,5%, у Бельгії — 5%, у Канаді — 7,9% [5, с. 6-7]. Як відзнача-
ють фахівці ООН, поряд із внутрішніми факторами (низький рівень громадянської активності та ор-
ганізаційна спроможність організацій громадянського суспільства), зовнішнім обмеженням для розви-
тку громадянського суспільства в Україні є недостатньо сприятливе законодавче середовище [6, с. 28]. 
Мова йде, перш за все, про прийнятий ще на початку 90-х років минулого століття Закон України «Про 
об’єднання громадян» (втратив чинність з 01.01.2013 р.), який вже давно не відповідав потребам грома-
дянського суспільства. На недосконалість положень цього Закону неодноразово наголошував і Європей-
ський суд з прав людини, зокрема у справі «Корецький та інші проти України» від 3 квітня 2008 року, 
зазначивши, що положення Закону, які регулюють реєстрацію об’єднань громадян, є занадто розмитими, 
щоб бути достатньо передбачуваними для зацікавлених осіб, та надають державним органам занадто 
широкі межі розсуду у вирішенні питання, чи може певне об’єднання бути зареєстрованим [7, с. 194]. 
Наведене яскраво відображене у статистиці діяльності Державної реєстраційної служби, за даними якої 
у 2011 році відмовлено 42 організаціям у легалізації/реєстрації та 39 — у реєстрації змін [8], що ста-
новить близько 40% від загальної кількості усіх поданих документів. Однак на практиці найчастіше 
відбувається повернення документів «на доопрацювання» без надання рішення про відмову, що значно 
зменшує офіційну кількість відмов у реєстрації. Саме тому цілком логічно можна припустити, що дані 
Укрдержреєстру є значно кращими від даних на місцях.

Водночас з упевненістю можна сказати, що в Україні на загальнодержавному та регіональному рів-
нях докладаються усі зусилях для виправлення цієї ситуації. Так, на загальнонаціональному рівні важ-
ливим кроком було ухвалення 22 березня 2012 р. Закону України «Про громадські об’єднання», який 
вступив в силу з 1 січня 2013 р. Цим Законом було відкореговано низку проблемних аспектів норма-
тивно-правового врегулювання функціонування інститутів громадянського суспільства, дано нову кла-
сифікацію організаційно-правових форм громадських об’єднань, визначено новий перелік відомостей, 
які повинні бути включені до статуту громадського об’єднання тощо. 24 березня 2012 р. Указом Пре-
зидента України № 212/2012 було затверджено Стратегію державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні разом із Планом першочергових заходів щодо її реалізації [9]. Стра-
тегією передбачається, зокрема, приведення національного законодавства щодо діяльності інститутів 
громадянського суспільства у відповідність з європейськими стандартами; конституційне закріплення 
в рамках процесу модернізації Конституції України інститутів громадянського суспільства, основ їх вза-
ємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення участі грома-
дянського суспільства та його інститутів у процесах формування і реалізації державної, регіональної 
політики; впровадження європейських підходів до питань делегування інститутам громадянського сус-
пільства окремих функцій держави щодо реалізації державної політики в гуманітарній та соціальній 
сферах тощо. Що стосується регіонального рівня, то обласними, Київською та Севастопольською місь-
кими державними адміністраціями, Радою міністрів АРК з метою забезпечення виконання положень 
п. 1 ч. 2 Плану першочергових заходів були розроблені відповідні проекти програм сприяння розвитку 
інститутів громадянського суспільства.

Крім, власне, нормативно-правової детермінанти, важливим є і формування належного економічного 
підґрунтя для розвитку громадянського суспільства. Його формуванню передує розвиток різноманітних 
форм власності з переважанням приватного капіталу. Регульована ринкова інфраструктура спонукає лю-
дей до ділової активності, створює передумови для плідної роботи. Наявність власності стає умовою 
свободи особистості в громадянському суспільстві. При цьому варто враховувати, що свобода без пра-
вових меж може зруйнувати саме громадянське суспільство. 

На розвиток інститутів громадянського суспільства впливають також суб’єктивні чинники — мента-
літет населення, рівень суспільної довіри до влади, домінуючі у суспільстві стереотипи тощо. Причому, 
як доводить світовий досвід, дія цих суб’єктивних чинників часто має вирішальне значення. Скажімо, 

Денисюк М. В. Особливості взаємодії інститутів громадянського суспільства та інститутів правової держави…
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якщо в суспільстві переважають індиферентні настрої, патерналістські стереотипи, то не варто очікува-
ти високих показників розвитку громадянського суспільства. Адже для цього необхідна активна грома-
дянська позиція населення. У випадку України багато дослідників відзначають відсутність цих прин-
ципово важливих факторів. Вбачається, що, подолання цього негативу є можливим, насамперед, через 
широку просвітницьку, інформаційну роботу органів влади, яка, поряд із створенням сприятливих за-
конодавчих та економічних підстав для інституалізації громадянського суспільства, допоможе подолати 
інертність та скепсис громадян щодо можливостей різноманітних громадських утворень. Це потребує 
відповідної політичної волі та стійкого наміру влади налагодити повноцінний діалог із «третім секто-
ром» заради загального блага та спільного вироблення справді найефективніших управлінських рішень.

Варто відзначити важливу роль громадянських структур й у механізмі забезпечення реалізації прав 
людини. Об’єднання громадян є основою реалізації прав людини внаслідок того, що можуть проти-
стояти силі і впливовості держави, виступають суб’єктом контролю за її діяльністю, використовують 
специфічні засоби реагування у випадку надмірного втручання останньої у простір громадянського сус-
пільства. Причому, розкриваючи бачення теоретичної моделі співвідношення громадянського суспіль-
ства і правової держави, фахівці обґрунтовують, що права людини є спільною цінністю останніх, а їх 
реалізація та захист виступає спільним завданням, здійснюваним специфічними способами [10, с. 6–7]. 

Наразі в правовій науці відсутня єдина точка зору щодо співвідношення громадянського суспільства 
та правової держави, а також пріоритетності якоїсь із названих категорій. Логічною видається думка про 
те, що і громадянське суспільство, і правова держава є різними аспектами однієї соціальної дійсності, 
в чому виражається їх взаємопов’язаність та взаємообумовленість. При цьому вкрай важливим є питан-
ня про юридичне забезпечення реальної, а не декларативної відокремленості інститутів громадянського 
суспільства від державного апарату. Адже діяльність деяких формально незалежних інститутів грома-
дянського суспільства дає підстави стверджувати, що подекуди їх створення та подальше спрямування 
їх діяльності так чи інакше здійснюється, якщо не згідно з прямими вказівками владних інституцій, 
то, принаймні, за їх негласним погодженням. Яскравим прикладом цього є Громадська палата Росій-
ської Федерації, котра формально (згідно з федеральним законом «Про Громадську палату Російської 
Федерації») є неурядовою організацією, проте її персональний склад затверджується президентом РФ. 
Крім того, відповідно до п. 8 ст. 2 вказаного закону, до цілей і завдань Громадської палати віднесено 
здійснення міжнародного співробітництва, участь в роботі міжнародних організацій, а також у роботі 
міжнародних конференцій, нарад і інших заходів [11]. Таке доволі імперативне формулювання, поєдна-
не із згаданими вище кадровими повноваженнями президента РФ, свідчить про спрямованість роботи 
палати (хай навіть дещо завуальовану) на фактичне відстоювання на міжнародному рівні офіційної по-
зиції Росії нібито від імені громадськості. 

Підводячи підсумки, можна з упевненістю констатувати, що процеси розвитку інститутів громадян-
ського суспільства відбуваються паралельно з процесами розвитку держави та суспільних відносин 
в цілому. Саме в цьому виявляється взаємодетермінація інститутів громадянського суспільства та інсти-
тутів правової держави. Що ж стосується їх співвідношення, то державні інститути мають явну перева-
гу з огляду на володіння ними значними повноваженнями (зокрема, виключним правом на застосування 
державного примусу та видання загальнообов’язкових нормативно-правових актів). Але це зовсім не 
означає, що вони є антагоністами чи диктують свою волю громадянському суспільству. Тому, задля до-
сягнення цілей демократичної соціальної правової держави, забезпечення її соціально-політичної ста-
більності, прослідковується тенденція до налагодження більш тісного партнерського діалогу держави 
із громадянським суспільством.
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Денисюк М. В. Особливості взаємодії інститутів громадянського суспільства та інститутів правової держави: теоре-
тичні і практичні аспекти.

Питання, пов’язані з громадянським суспільством та правовою державою завжди були в центрі уваги вчених-правознавців. 
У запропонованій статті розкрито перспективи, сутність та напрями розвитку інститутів громадянського суспільства, розгляну-
то теоретичні та практичні аспекти їх взаємодії з інститутами правової держави, як необхідні умови демократизації українсько-
го суспільства та зміцнення демократичних засад державного управління.

Ключові слова: інститути громадянського суспільства, правова держава, права людини, соціальне партнерство, громад-
ський контроль.

Денисюк М. В. Особенности взаимодействия институтов гражданского общества и институтов правового государ-
ства: теоретические и практические аспекты.

Вопросы, связанные с гражданским обществом и правовым государством всегда были в центре внимания ученых-
правоведов. В предлагаемой статье раскрыты перспективы, сущность и направления развития институтов гражданского об-
щества, рассмотрены теоретические и практические аспекты их взаимодействия с институтами правового государства, как 
необходимые условия демократизации украинского общества и укрепления демократических основ государственного управ-
ления.
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Denysiuk M. Features of the interaction of civil society institutions and the legal state: the theoretical and practical aspects.
The questions connected with civil society and the lawful state, always were the focus of attention scientists jurists. The article 

disclosed prospects, the nature and directions of development of civil society, the theoretical and practical aspects of their interaction 
with the institutions of the lawful state as a necessary condition for democratization of society and reinforcement of democratic basis in 
the system of public administration.
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

Говорячи про зловживання правом на здійснення повноважень, ми перш за все піднімаємо про-
блематику зловживань в діяльності правоохоронних, контрольно-наглядових, судових органів тощо, 
де виникає таке явище як корупція. Це особливо характерно для країн пострадянського простору, де 
відбуваються процеси реформування державно-правових інститутів, які не завжди проходять резуль-
тативно, і де досить часто спостерігаються резонансні випадки зловживання посадовими правами 
керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, наділених 
державно-владними повноваженнями. У період трансформації суспільних відносин, реформування 
органів державної влади і місцевого самоврядування, модернізації правової системи, з чим зіткнули-
ся сьогодні країни, які утворилися на території колишнього Радянського Союзу, питання подолання 
корупції стоять як ніколи гостро. Найбільш відчутно для суспільства і громадян є ті негативні на-
слідки, які тягнуть за собою діяння у сфері зловживання правом на здійснення правозастосовної ді-
яльності. Але слід зазначити, що такий підхід, який є найбільш поширеним в юридичній літературі 
[1, с. 72; 2], все ж не в повній мірі відображає всю проблематику зловживання правом на здійснення 
юридично значимої діяльності. Слід зазначити, що таке явище в сфері юридично значимої діяльнос-
ті як зловживання правом може мати місце і в процесі здійснення правотворчої діяльності. Причому 
зловживання правом на здійснення правотворчої діяльності займає центральне місце в системі зло-
вживань правом в цілому, оскільки:

• по-перше, зловживання правотворчою діяльністю відбивається на якості національного та міжна-
родного права;

• по-друге, зловживання правотворчою діяльністю несе значні негативні наслідки для регулювання 
суспільних відносин, що порівняно зі зловживаннями правом на здійснення інших видів юридично зна-
чимої діяльності, стосуватиметься невизначеного кола суб’єктів права і невизначеного числа життєвих 
випадків, які будуть визначатися таким правовим регулюванням, створеним в результаті зловживання 
правотворчістю;

• по-третє, зловживання правотворчою діяльністю визначає розбалансованість і хаотичність розвитку 
законодавства;

• по-четверте, зловживання правотворчою діяльністю негативно відбивається на процесі правозасто-
сування, що не дозволяє узагальнити та уніфікувати практику правозастосовної діяльності, особливо у 
сфері судочинства, правоохоронної діяльності тощо.

Враховуючи сказане, слід зазначити, що проблема зловживання правотворчою діяльністю має досить 
гострий і резонансний характер, оскільки несе значну потенційну небезпеку щодо розбалансованості 
правової системи, може завдати відчутної шкоди основам державного і правового будівництва, негатив-
но вплинути на розвиток міжнародних відносин і міжнародного права.

В юридичній літературі проблема зловживання правотворчою діяльністю практично не досліджува-
лася і, як правило, зводилася до проблеми забезпечення правотворчої діяльності. Окремі питання роз-
витку правотворчої діяльності, її плановості та координування як засобів організаційного забезпечення 
правотворчості, розкривалися в роботах таких вчених, як О. Гаврилов, С. Поленіна, О. Скакун, Ю. Шем-
шученко, О. Ющик та інших. Однак слід зазначити, що комплексно питання зловживання правотворчою 
діяльністю в юридичній науці як проблеми загальнотеоретичного і галузевого плану не піднімалися і не 
розглядалися. Враховуючи вищевказане, в цій роботі ми постараємося розкрити проблему зловживання 
правотворчою діяльністю як явище теоретико-правового плану.
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На проблемах розвитку сучасного законодавства України акцентує увагу Ю. Шемшученко, який у 
своїх дослідженнях до основних недоліків сучасного законодавства відносить його безсистемний розви-
ток; суперечливість, стан неврегульованості багатьох суспільних відносин; факт диспропорції у співвід-
ношенні між законами і підзаконними актами на користь останніх; недостатню наукову обґрунтованість, 
декларативність і безадресність законодавчих актів, відсутність у цих актах механізмів реалізації [3, с. 72]. 
На підтвердження думки Ю. Шемшученка щодо проблематики розвитку законодавства в Україні, росій-
ський вчений С. Поленіна відзначає три основних сучасних недоліків законодавства Російської Федера-
ції, а саме: безсистемність законодавчої бази, її внутрішня колізійність і невиправдано велика кількість 
нормативно-правових актів [4, с. 30-35]. Така ситуація характерна для особливостей розвитку законо-
давства більшості держав, що утворилися на території колишнього Радянського Союзу. Слід зазначи-
ти, що недоліки розвитку законодавства викликані як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. 
До об’єктивних чинників слід віднести недосконалість правотворчої діяльності, відсутність традицій 
правотворчості, перехідний стан розвитку держави, побудови громадянського суспільства і т.п. При 
цьому особливе місце займають і суб’єктивні фактори, що впливають на розвиток законодавства та ви-
являються в некомпетентності і низькому рівні професіоналізму суб’єктів правотворчості, низькому рів-
ні координації роботи суб’єктів правотворчості в процесі здійснення правотворчої діяльності на загаль-
нодержавному та регіональному, законодавчому та підзаконному рівнях. Проблема зловживання правом 
на правотворчу діяльність насамперед знаходиться в площині суб’єктивних факторів, що впливають 
на якість законодавчої бази держави, в результаті чого створюються такі правові норми, які відобра-
жають суб’єктивні потреби й інтереси тих чи інших суб’єктів права. Слід зазначити, що розвиток зако-
нодавства як в Україні, так і в країнах пострадянського простору, має, як правило, критичний харак-
тер оцінки з боку вчених, державних діячів, але водночас мало хто вказує на причини такої ситуації, 
особливо, що стосується певних фактів зловживання правотворчою діяльністю.

У цілому зловживання правом у юридичній літературі розкривається як вид неправомірної поведінки, 
заснований на егоїстичних спонуканнях поведінки уповноваженого суб’єкта, що суперечить природі 
права. Зловживання правом — це не особливий тип правопорушення, як іноді відзначається в спеціаль-
ній літературі, а різновид неправових дій, пов’язаних із зловживанням правовою свободою, вчиненням 
вчинків «на зло» і всупереч з призначенням наданого права, його «духом». Зловживання правом — це 
використання суб’єктивного права з порушенням меж його дії. Це, безумовно, асоціальна, девіантна 
і шкідлива поведінка, що виявляється в недозволених діях, які завдають шкоди іншій особі або ство-
рюють загрозу чужому праву [5]. У теоретико-правовій літературі вченими також приділяється ува-
га проблемам теоретико-правового визначення особливостей явища зловживання правом. Зокрема 
О. Скакун розкриває поняття зловживання правом як особливий вид правової поведінки, яка полягає 
у використанні громадянами своїх прав недозволеними способами, які суперечать призначенню права, 
внаслідок чого наноситься збиток (шкода) суспільству, державі, окремій особистості. Виділяється два 
види зловживання правом, а саме:

• таке, що не характеризується явною протиправністю;
• таке, що характеризується явною протиправністю, тобто відноситься до розряду правопорушень.
Продовжуючи зазначену точку зору, вчена зазначає, що зловживання правом виражається в соціаль-

но шкідливий поведінці уповноваженої особи, що спирається на належне їй суб’єктивне право, а також 
воно виражається у можливості особи вийти за межі встановленого законом обсягу суб’єктивного права, 
яке тягне спотворення призначення права.

Серед ознак зловживання правом О. Скакун виділяє: 1) наявність в особи суб’єктивного права; 2) ді-
яльність по здійсненню цього права; 3) використання цього права не за його соціальним призначенням, 
а із заподіянням шкоди суспільним чи особистим інтересам; 4) відсутність порушення конкретних юри-
дичних заборон (тобто їх додержання) або невиконання обов’язків (тобто їх виконання) [6].

В юридичній науці Н. Дурново було проведено дослідження теоретико-правових закономірностей 
зловживання правом. Вчений приходить до висновку, що в різних, конкретних випадках право здій-
снення у межах суб’єктивного права, може супроводжуватися порушенням існуючих меж здійснення 
права, не досягаючи ступеня правопорушення. Це і є зловживанням правом. Небезпека такого діяння 
може бути в кілька разів вище, ніж небезпека звичайного правопорушення: протиправні дії зовні на-
діляються в юридичну форму і здатні заподіяти серйозної шкоди. В інших випадках поведінка особи 
відповідає правовим нормам і межам здійснення права, але не є соціально корисною та засуджується 
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громадською думкою [7, с. 2]. В результаті автором обґрунтовується авторське визначення поняття 
зловживання правом, що являє собою юридично допустимі дії суб’єкта по здійсненню свого права в 
межах належного йому суб’єктивного права, що порушує межі здійснення суб’єктивного права або 
не порушує ці межі, проте є соціально шкідливими та заподіює шкоду правам, свободам та інтересам 
інших учасників суспільних відносин. При цьому досліджуване явище може носити як протиправний, 
так і правомірний характер [7, с. 6].

Під зловживанням правом також розуміються такі випадки, коли правомочний суб’єкт діє в межах 
належного йому суб’єктивного права, в рамках тих можливостей, які складають зміст даного права, але 
використовує такі форми його реалізації, які виходять за встановлені законом межі здійснення права. 
в даному випадку є один з двох варіантів: або суб’єкт діє «в межах належного йому права», і тоді не 
зловживає своїм правом; або він виходить «за межі, встановлені законом», і, таким чином, порушуючи 
закон, не зловживає правом, а вчиняє елементарне правопорушення, за яке повинна наставати відпові-
дальність [8, с. 160]. У свою чергу В. Горобець вважає, що зловживання правом являє собою здійснення 
суб’єктивного права в протиріччя з його призначенням. У результаті зловживання правом заподіюється 
шкода правам і законним інтересам громадян, державі і суспільству в цілому [9, с. 324].

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що проблема зловживань у правовій сфері, перш за все, по-
винна розглядатися з точки зору можливості зловживань в будь-якій сфері юридичної діяльності, клю-
чове місце в якій займає діяльність правотворча, що забезпечує прийняття, зміну та скасування право-
вих норм як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Правотворча діяльність — це особливий вид юридично значимої діяльності, яка здійснюється упов-
новаженими суб’єктами з метою формування правових норм і їх закріплення у вигляді відповідної фор-
ми (джерела) права. Правотворчість насамперед визначається професіоналізмом в роботі уповноваже-
них суб’єктів, які реалізують свої повноваження на здійснення правотворчої діяльності. Наділяючи той 
чи інший суб’єкт повноваженнями на здійснення правотворчої діяльності, закономірним є те, що право 
є одночасно і обов’язком суб’єкта правотворчості здійснювати правотворчу діяльність. При цьому слід 
враховувати, що право на здійснення правотворчої діяльності знаходиться під загрозою можливості зло-
вживання цим правом в силу об’єктивних чи суб’єктивних обставин. У практичній площині формами 
прояву зловживань правотворчою діяльністю можуть бути наступні: розробка проектів правових актів, 
в яких окремі положення мають колізійний характер, прогалини і неточності змісту, що надалі при-
зводить до необхідності розв’язання колізій, прогалин і неточностей правового регулювання в порядку 
правозастосування; маніпуляції з моментом прийняття, зміни та скасування правотворчих положень; 
затягування правотворчої процедури тощо.

Перелік форм зловживань при здійсненні правотворчої діяльності не вичерпний, оскільки залежить 
від свідомості самого суб’єкта правотворчої діяльності і його сумлінності в здійсненні правотворчості. 
Можна відзначити, що явище зловживання правотворчою діяльністю, має насамперед теоретико-право-
вий характер, оскільки відображає в собі ті закономірності, які стосуються розвитку та формалізації 
права як теоретико-правового явища. У зв’язку в цим саме теорія держави і права повинна дати відпо-
відь на питання про сутність явища зловживання правом на правотворчу діяльність. Серед характерних 
ознак зловживання правом на правотворчу діяльність слід виділити наступні:

1. зловживання правом на правотворчу діяльність пов’язане з наявністю суб’єкта, наділеного реаль-
ним правом на здійснення правотворчої діяльності;

2. зловживання правом на правотворчу діяльність стосується використання цього права суб’єктом не 
за його соціальним призначенням;

3. зловживання правом на правотворчу діяльність тягне за собою потенційну можливість спричинен-
ня шкоди суспільним чи особистим інтересам;

4. правові наслідки зловживання правом на правотворчу діяльність стосуються невизначеного кіль-
кості суб’єктів суспільних відносин і невизначеної кількості життєвих випадків;

5. у результаті зловживання правом на правотворчу діяльність не порушуються конкретні юридичні 
заборони чи не допускається невиконання будь-яких правотворчих обов’язків.

Підводячи підсумки, спробуємо дати визначення поняттю зловживання правом на правотворчу 
діяльність, під яким слід розуміти здійснення правомочним суб’єктом правотворчої діяльності на підставі 
і в чіткій відповідності змісту праву на правотворчу діяльність, в результаті чого приймаються, зміню-
ються або скасовуються правові приписи, що призводять або можуть призвести до соціально шкідливих 
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наслідків, заподіюють шкоду правам, свободам та інтересам необмеженого кола суб’єктів суспільних 
відносин та стосуються необмеженого кола життєвих ситуацій.

На завершення цієї роботи слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку державності та грома-
дянського суспільства, об’єктивно питання правотворчості знаходяться в центрі уваги наукової гро-
мадськості. Однак не слід забувати і про потенційну загрозу можливого зловживання правом на пра-
вотворчу діяльність, що значно збільшує ймовірність такої загрози в разі неналежного забезпечення 
та контролю за здійсненням правотворчої діяльності, відсутності плановості її здійснення, належної 
координації правотворчості тощо.
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Дідич Т. О. Зловживання правотворчої діяльністю як теоретико-правовий феномен.
У статті проаналізовано особливості зловживання правом як теоретико-правове явище. Визначено місце зловживання пра-

вотворчою діяльністю в системі зловживань у правовій сфері. Розкрито ознаки та визначено поняття зловживання правом на 
правотворчу діяльність.

Ключові слова: право, держава, правотворчість, правотворча діяльність, право на правотворчість, зловживання правом.

Дидыч Т. О. Злоупотребление правотворческой деятельностью как теоретико-правовой феномен.
В статье проанализировано особенности злоупотребления правом как теоретического правового явления. Определено 

место злоупотребления правотворческой деятельностью в системе злоупотреблений в правовой сфере. Раскрыто признаки и 
определено понятие злоупотребления правом на правотворческую деятельность.

Ключевые слова: право, государство, правотворчество, правотворческая деятельность, право на правотворчество, злоупот-
ребление правом.

Didych T. Abuse of right at lawmaking activity as a theoretical legal matter.
The article analyses peculiarities of abuse of right as a theoretical legal matter. It establishes the place of the abuse of right at 

lawmaking activity in the system of the abuse of right in the sphere of law. The author discloses features and determines the issue of the 
abuse of right at lawmaking activity.

Key words: law, state, lawmaking, lawmaking activity, right for lawmaking, abuse of right.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Значення права в житті українського суспільства обумовлює інтерес до питань ефективності дії його 
норм. Законодавець формулюючи норми права прагне, щоб вони впливали на суспільні відносини, що 
складаються, забезпечували реалізацію цілей регулювання. З одного боку правотворчий орган повинен 
довести свою волю до адресатів, тобто забезпечити їм можливість діяти відповідно до правових норм. З 
іншого боку адресати норм повинні бути зацікавлені в отриманні інформації про їх зміст, щоб реалізо-
вувати існуючі права і діяти, не допускаючи правопорушень.

В ст. 57 Конституції України закріплено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому зако-
ном, в інакшому випадку — вони є не чинними.

Важливу роль відіграє офіційне оприлюднення нормативно-правових актів в інформуванні громадян 
про правила, які закріплені у нормах і забезпечення доступності законодавства для вільного ознайом-
лення. Презумпція знання закону означає, що ніхто не може посилатися на незнання чинного норматив-
ного акту, якщо такий в офіційному порядку був доведений до відома громадян. Щоб дана презумпція 
не перетворилася на формальність держава зобов’язана створити всі необхідні умови для ознайомлення 
населення з чинним законодавством.

Таким чином, значення офіційного оприлюднення полягає в тому, що поки нормативно-правовий акт, 
який стосується прав і свобод людини та громадянина, офіційно не оприлюднений, він не може всту-
пити в законну силу. Дане правило є одним із основоположних конституційних принципів сучасних 
демократичних держав.

Теоретичну основу дослідження склали праці російських та вітчизняних учених, які повністю або 
частково були присвячені проблемам офіційного оприлюднення, зокрема: С. Алексєєва, А. Венгерова, 
В. Казимірчука, Т. Кашаніної, Д. Керимова, В. Корельського, В. Кудрявцева, О. Малько, М. Марченко, 
М. Матузова, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, А. Піголкіна, С. Поленіної, П. Рабіновича, М. Теплюка, 
А. Тілле, Ю. Тихомирова, В. Туманова, P. Халфіної, О. Шебанова, К. Шундікова, Ю. Шемшученка, 
О. Ющика та інших.

Кожна теорія, зазначає М. Вітрук, має власний понятійний апарат, який дозволяє здійснювати зміс-
товний аналіз предмету дослідження на власній мові. Понятійний апарат, тобто система понять, яка 
відображає правову дійсність, об’єктивну логіку її функціонування та розвитку — це основа теорії. По-
нятійний інструментарій дозволяє виявити специфічні закономірності виникнення, функціонування і 
розвитку явищ [1, c. 9].

Юридична енциклопедія пояснює термін «акт» (лат. аctus — дія, actum — документ) як: 1) дію, вчи-
нок громадянина або посадової особи (службової особи); 2) документ, який видається державним орга-
ном, органом місцевого самоврядування, посадовою особою або громадською організацією в межах її 
компетенції: закон, указ, постанова, наказ, розпорядження тощо. У ній до актів також віднесені протоко-
ли та інші документи, що засвідчують юридичні факти [2, c. 74]. 

Поняття «правовий акт» належить до найпоширеніших у юридичній науці, правотворчості, вико-
ристанні суб’єктами права різноманітних його форм, у службових та інших документах, навчальному 
процесі тощо. У повсякденному житті громадяни мають справу з величезною кількістю правових актів 
— складовою правового життя.

Як відомо визначення поняття «правовий акт» належить до одних із найбільш поширених правових по-
нять у науці, правотворчості, у використанні суб’єктами права найрізноманітніших форм правореалізації.

Поняття правового акту визначається через такі поняття як «дія-волевиявлення», «вольова дія», «до-
кумент», «письмовий документ», «зовнішній вираз волі», «засіб виразу рішень» тощо [3, c. 4]. 

С. Алексєєв визначає правовий акт як зовнішнє вираження волі (держави й окремих осіб), спрямова-
не на досягнення юридичного факту. На думку вченого, правовий акт має вольовий характер, спрямова-
ний на досягнення юридичного факту. Зовнішнім виразом волі можна вважати акт-документ, що фіксує 
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волевиявлення суб’єкта права, яке створює певний юридичний ефект, і саме волевиявлення — акт-дію, 
що створює такий факт [4, c. 192].

С. Алексєєв запропонував розгорнуте визначення поняття «правовий акт». Цим терміном, як зазна-
чає вчений, позначають: 1) дію (поведінку), як правило правомірну, тобто юридичний факт, що є під-
ставою для тих чи інших правових наслідків; 2) результат правомірної дії, тобто юридично значущий, 
змістовний елемент правової системи (юридична норма, індивідуальний припис, акт «автономного» 
регулювання), що ввійшов у правову тканину внаслідок правотворчої, владної індивідуально-правової 
або автономної діяльності суб’єктів; 3) юридичний документ, тобто зовнішньо словесно-документально 
оформлене вираження волі, що закріплює правомірну поведінку та її результат [5, c. 15].

На думку О. Скакун, правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права, 
що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) пра-
вових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов’язків учасників 
конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він 
оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа) [6].

На думку М. Босенко термін «правовий акт» має декілька смислових відтінків. По-перше, він озна-
чає дію (поведінку), до того ж така дія може бути як правомірною, так і неправомірною (наприклад акт 
реалізації права, що виражається в недотриманні заборон, у виконанні або неповному чи недостатньому 
виконанні обов’язків, у зловживанні правом). Загалом подібні дії називаються юридичними фактами, 
які тягнуть за собою певні правові наслідки. У цьому зв’язку юридичні акти, що виражають правомірну 
поведінку з наміром створити (змінити, зупинити) конкретні правовідносини, доцільніше було б назива-
ти «правомірними актами». 

По-друге, до поняття правового акта потрібно віднести результати як правових, так і протиправних 
дій. У першому випадку йдеться про юридично значимі складові правової системи суспільства — юри-
дичні норми, які виражаються в законах та підзаконних актах; індивідуальні приписи, що виражаються 
в правозастосовних актах; угоди та інші подібні акти автономного регулювання, які складаються між 
різними господарськими суб’єктами, громадянами і т.п. (сюди можна віднести, наприклад, договір ку-
півлі-продажу, дарування, оренди тощо) [7].

Нормативно-правові акти займають особливе місце в системі правових актів. Нормативно-правовий 
акт — письмовий документ, прийнятий або санкціонований народом, органом державної влади або міс-
цевого самоврядування, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права, містить роз-
порядження загального характеру і постійної дії, розраховані на багаторазове застосування [8, c. 553].

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні 
акти. Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади 
або на референдумі, володіє вищою юридичною силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини.

Ознаки закону: 1) приймається органом законодавчої влади — парламентом, уповноваженою громад-
ською організацією або на референдумі; 2) порядок його підготовки й видання визначаються консти-
туцією країни та регламентом парламенту; 3) володіє вищою юридичною силою, відповідно всі підза-
конні акти повинні відповідати йому і ні в чому не суперечити; 4) регулює найбільш важливі, ключові, 
суспільні відносини: основи суспільного і державного ладу, права, свободи і обов’язки громадян, форма 
держави, повноваження органів державної влади тощо.

Зазначені ознаки виділяють закон у системі інших правових актів, надаючи йому якості верховен-
ства. Змінити або скасувати закон вправі тільки той орган, який його прийняв, причому в чітко встанов-
леному порядку. Згідно зі ст. 85 Конституції України закони приймає Верховна Рада України.

Підзаконні нормативно-правові акти містять відповідні норми, володіють рядом специфічних ознак, 
видаються лише уповноваженими органами державної влади у визначеній формі з метою конкретизації 
та на виконання законів [9, c. 344-346].

Початковим і кінцевим моментами дії закону в часі є вступ закону в дію і припинення дії закону. Слід 
відрізняти момент (день) вступу закону в дію від моменту (дня) набуття ним юридичної сили. Закон на-
буває юридичної сили в день його ухвалення, тобто підписання закону.

Закони починають діяти: з моменту ухвалення (наприклад Конституція України); з моменту опублі-
кування; з часу, який зазначено в самому законі; з часу, який зазначено в постанові про порядок введен-
ня закону в дію.

В Україні як правило початок дії закону визначається у спеціальній постанові Верховної Ради про 
порядок його введення в дію: з дня опублікування або з моменту настання застереженої в постанові 
певної умови (ухвалення іншого закону та ін.). 

Закони в яких не вказаний час набрання чинності і щодо яких не було постанови про порядок вве-
дення в дію, вступають у силу по всій території України одночасно після закінчення 10-денного строку 

Дупай Я. М. Деякі аспекти оприлюднення нормативно-правових актів
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з дня офіційного опублікування. Закони мають бути опубліковані не пізніше ніж через 15 днів після їх 
підписання й ухвалення до виконання Президентом України.

Закони (рішення), ухвалені в результаті референдуму, вводяться в дію з моменту їх опублікування, 
якщо в них самих не визначений інший строк. Датою ухвалення закону (рішення) є день проведення 
референдуму.

Отже, питання оприлюднення законів є важливим та юридично значущим. Їх оприлюднення безпосе-
редньо пов’язане з проблемою вступу підзаконних нормативно-правових актів у силу, правильним засто-
суванням правових норм усіма державними органами, організаціями, посадовими особами та громадяна-
ми. Не менш важливим є інформаційно-правовий аспект, оскільки стан гласності безпосередньо зачіпає 
права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів права. Їх інформованість про чинне законодавство і 
повинна стати певним засобом забезпечення цих прав і свобод, необхідною передумовою знання законів. 

Як зазначають М. Теплюк та О. Ющик, дія закону є виявом об’єктивної дії права і являє собою за-
гально управлінську інформативну дію на суб’єктів та регулювальну дію закону на поведінку учасни-
ків суспільних відносин, які зобов’язані виконувати нормативні приписи чинного закону. Як будь-яке 
управлінське рішення кожний законодавчий акт є певною управлінською інформацією відповідного 
змісту, вираженою текстуально у вигляді положень певних юридичних норм. Зміст положень закону 
має бути доведений до тих, на кого розрахована регулювально-правова дія даного акта. Ця необхідність 
реалізується в законодавчому процесі як юридична вимога про обов’язковість оприлюднення законо-
давчого акту [10, c. 72-73]. 

Очевидно, що вимога стосовно доведення до відома населення закону є одним із варіантів його опу-
блікування, яке стосується не тільки законів, які визначають права і обов’язки громадян, а й інших нор-
мативних актів. Неопублікований закон має вважатися не чинним. Але оскільки дана вимога міститься 
у розділі Конституції, присвяченому правам та обов’язкам людини і громадянина, то вона і виражена у 
такий специфічний спосіб. Водночас у ч. 5 ст. 94 Конституції чітко встановлено, що закон набирає чин-
ності не раніше дня його опублікування. Тут зрозуміло, мова йде про офіційне опублікування закону в 
порядку, встановленому законом.

Варто разом з тим зазначити, що конституційну формулу ч. 5 ст. 94 Конституції, згідно з якою «за-
кон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його опублікування», не можна визнати бездоганною в юридичному 
відношення, на що вже зверталась увага в літературі.

У Конституції України набрання чинності законом пов’язано з фактом його офіційного оприлюд-
нення Президентом України після підписання закону. Проте Конституція не визначає в чому полягає 
«оприлюднення» закону. Єдине, що можна стверджувати це те, що «оприлюднення» не є синонімом 
«опублікування» закону/акту, оскільки обидва терміни протиставлено в тексті статті 94 Конституції, на 
чому вже не одноразово наголошувалось в юридичній літературі.

Отже, «оприлюднення» може означати, наприклад, повідомлення від імені глави держави в офіцій-
них електронних засобах масової інформації про підписання ним певного закону, прийнятого Верхо-
вною Радою України, із зазначенням точної назви закону та викладом анотації [10, c. 73-74].

Проте практично в усіх підручниках правового спрямування, у розділі присвяченому стадіям право-
творчого процесу, оприлюднення нормативно-правових актів розглядається як доведення текстів відпо-
відних актів до відома населення, а також державних органів, підприємств, установ і організацій. Воно 
є обов`язковою умовою початку дії зазначених актів [11; 12; 13; 14; 15].

Проте в контексті доведення до відома громадян про прийняті акти органів державної влади погоди-
мось із висловленою думкою про те, що оприлюднення є його вихідною позицією.

На сьогодні ведуться активні дискусії щодо необхідності оприлюднення державними органами вла-
ди актів, які ними приймаються. З цього приводу існує декілька точок зору. Одні вбачають величезну 
важливість в оприлюднення актів оскільки це забезпечує доступ кожної особи, громадянина до інфор-
мації, інші наголошують на великому навантаженні цієї процедури на державний бюджет.

Для того, щоб встановити наскільки ефективно органи державної влади та місцевого самовряду-
вання працюють в інтересах населення, необхідно аналізувати результати їх діяльності. Найдостовір-
нішим джерелом результатів діяльності будь-якого органу влади є акти, які він приймає. Всі вони біль-
шою чи меншою мірою стосуються кожного з нас, адже встановлюють права та обов’язки громадян, 
підприємств, установ чи організацій.

Відповідно вільний доступ до них є гарантією відкритості влади та можливості громадян знати свої 
права та виконувати обов’язки.

Отже, до нині не прийнято спеціального закону, яким би був урегульований порядок доведення до 
відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки грома-

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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дян та порядок набрання такими нормативно-правовими актами чинності, що за відсутності в Україні 
закону про норматиновно-правові акти є цілком логічним, хоча це не виправдовує його відсутності.

За будь-яких обставин в демократичній державі кожне рішення владного органу, що не містить інфор-
мації з обмеженим доступом, повинно бути доступним будь-якому громадянину. Конституція України в 
ст. 3 визначає людину найвищою соціальною цінністю. Більше того, в ч. 2 цієї ж статті зазначено, що дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяльність. Звідси будь-яка особа щонайменше має право вимагати 
інформацію про ті чи інші дії державних органів, які безпосередньо виражаються у прийнятих ними актах.
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Дупай Я. М. Деякі аспекти оприлюднення нормативно-правових актів.
У статті розкривається поняття нормативно-правового акту як складової правового життя суспільства. Розглянуто питання 

оприлюднення нормативно-правових актів, які є важливими та юридично значущими. Підкреслено, що вони безпосередньо 
пов’язані з проблемою вступу нормативних актів у силу, правильним застосуванням правових норм усіма державними орга-
нами, організаціями, посадовими особами та громадянами. Поряд із цим, не менш важливим є інформаційно-правовий аспект, 
оскільки стан гласності безпосередньо зачіпає права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів права. 

Ключові слова: акт, правовий акт, нормативно-правовий акт, дія закону в часі, оприлюднення нормативно-правових актів.

Дупай Я. Н. Некоторые аспекты обнародования нормативно-правовых актов.
В статье раскрывается понятие нормативно-правового акта, как составляющей правовой жизни общества. Рассмотрены 

вопросы обнародования нормативно-правовых актов, которые являются важными и юридически значимыми. Подчеркивается, 
что они непосредственно связаны с проблемой вступления нормативных актов в силу, правильным применением правовых 
норм всеми государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами. Наряду с этим, не менее 
важным является информационно-правовой аспект, поскольку состояние гласности непосредственно затрагивает права и 
законные интересы граждан и других субъектов права.

Ключевые слова: акт, правовой акт, нормативно-правовой акт, действие закона во времени, обнародование нормативно-
правовых актов.

Dupai Y. Some aspects of the disclosure of normative legal acts.
The article deals with the concept of a legal act, as part of the legal society. The question of disclosure regulations that are important 

and legally signifi cant is considered. Emphasized that they are directly related to the problem of entry regulations in force, the correct 
application of law by all state bodies, organizations, offi cials and citizens. Along with this, not less important is information-legal aspect, 
since the state of transparency directly affects the rights and lawful interests of citizens and other entities.

Key words: act, legal act, normative-legal act, the effect of the law at the time, disclosure regulations.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ АКСІОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ 
ПРАВА В НОВІТНЮ ДОБУ: ГУМАНІСТИЧНИЙ 

ТА ЛІБЕРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Сучасна доба, яка фактично заклала підґрунтя для настання технологічної сингулярності, несе в собі 

як переваги, так і загрози для людського суспільства. Якщо переваги сьогодні очевидні для багатьох: 
вільний доступ до колосальних обсягів найрізноманітнішої інформації, високі темпи розвитку техно-
логій, що спрощують та урізноманітнюють засоби масової комунікації, то загрози не так широко афі-
шуються з різних причин. Один з провідних вітчизняних фахівців у галузі впливу інформатизації на 
сучасну людину дуже влучно характеризує негативний аспект цього впливу: «Бурхливі потоки дрібних 
інформаційних часток без перестану бомбардують нашу свідомість, спричиняючи оніміння й омертвін-
ня розумових та й сприйнятливих спроможностей» [1, c. 4-5]. З огляду на масштаби залучення кожного 
у такі інформаційні потоки, цей висновок свідчить, що вони впливають на переважну більшість сфер 
життя людини, включаючи й форми її соціального буття, зокрема, на державу й право.

Більше того, вплив інформатизації на сучасну державу є настільки значним, що сучасна доктрина, 
зокрема військова, наводить власну класифікацію війн залежно від цивілізаційного типу суспільства, 
а саме: «війна аграрного суспільства велася за землі, індустріального — за машини, а війна інформа-
ційного суспільства ведеться за інформацію» [2, с. 11]. На цьому тлі вітчизняні дослідники вважають, 
що для свого ефективного розвитку в сучасних умовах «завданням (кожної) держави стає не розпо-
всюдження однієї і тієї самої інформації по всій країні, а забезпечення розповсюдження різноманітної 
інформації, альтернативних думок, але з поданням потужної державної думки» [2, с. 14]. Це означає, що 
держава має бути як ніколи прозорою та сприяти реалізації інформаційного плюралізму, водночас де-
монструючи свою позицію як координатора та взірця, який сублімує останні досягнення науки і техніки 
та враховує реальні й перспективні потреби суспільства.

Цілком логічно, що інформаційна війна, учасником якої може зараз бути не тільки якась держава, 
або інша публічна інституція, а, навіть, кожна людина, яка володіє достатніми знаннями сучасних 
інформаційних технологій (інформаційний тероризм — насильницьке розповсюдження шкідливо-
го програмного забезпечення через технологічні комунікаційні мережі, промисловий шпіонаж, інші 
правопорушення у сфері використання інформаційних технологій), є процесом, що долучає до себе 
майже кожну людину. Такі загрози інформаційної безпеки без сумніву торкаються значного плас-
ту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, а також інших суб’єктів права. Тому, 
не можна не визнати й того, що такі питання потребують і відповідної ґрунтовної розробки на рівні 
фундаментальних юридичних наук, зокрема, загальної теорії держави і права. Це, насамперед, допо-
внення та трансформація розуміння класичних доктрин гуманізму та лібералізму у праві як аксіоло-
гічного підґрунтя останнього. 

Ця проблематика, нажаль, немає комплексного та ґрунтовного дослідження у вітчизняній юридичній 
теоретичній науці. Однак, серед останніх робіт, які торкаються зазначеного питання, можна виокремити, 
зокрема, роботи таких науковців як О. Грищук, С. Гусарєв, О. Донченко, А. Колодій, В. Ковальський, 
О. Лощихін, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, В. Плавич, С. Погребняк, С. Стеценко та інші.

Зокрема, В. Плавич, розглядаючи динамічний характер аксіологічного змісту права, опосередко-
ваного засадничими принципами правотворчості, так позиціонує його роль у сучасному суспільстві: 
«принципи правотворчості, насамперед, як регулятори суспільних відносин, багато в чому визначають 
перспективи розвитку не тільки права, а й суспільства, держави та, у кінцевому рахунку, сприяють усу-
ненню прогалин або інших недоліків чинного законодавства» [3, с. 80].
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В свою чергу, Н. Оніщенко дає наступну характеристику стану сучасного права у площині деформації 
правової свідомості: «сучасний кризовий стан та його прояви, породжують стійкий соціальний та право-
вий нігілізм, що трансформується сьогодні із площини емоцій, почуттів, відчуттів, переживань (правова 
психологія) у площину переконань, ставлення, уявлень, стереотипів (правова ідеологія)» [4, с. 13]. 

Також, як відзначає Н. Пархоменко, важливим питанням на шляху забезпечення реалізації принципу 
законності є реалізація конституційної законності. При цьому, «чинниками, що забезпечують реалізацію 
принципу конституційної законності є узгоджена система законодавства, що містить чіткі правові при-
писи; існування механізму реалізації системи законодавства» [5, с. 37]. У межах предмету цієї статті це 
може свідчити про необхідність відповідного врегулювання питань, пов’язаних із межами громадян-
ської свободи та відповідними проекціями негативного та позитивного права на конституційному рів-
ні, зокрема, закріплення поняття інформаційної свободи, інформаційної безпеки та обов’язків держави 
щодо гарантії їх дотримання й забезпечення.

Тлумачить на рівні праворозуміння сучасні тенденційні процеси із трансформації аксіологічного 
змісту права і А. Колодій: «найбільш істотною його проблемою є відпрацювання моделі соціально-спра-
ведливого права, яке відповідає уявленням більшості людей про соціальну справедливість» [6, с. 43]. 

Своє бачення проблем сучасного праворозуміння, а отже й ціннісного його виміру, також наводить 
С. Гусарєв у контексті гуманістичної концепції: «гуманізація суспільного життя може відбуватися у різ-
них напрямках державної політики, зокрема, шляхом здійснення правових трансформацій, орієнтова-
них на забезпечення прав людини» [7, с. 47].

Ці висновки свідчать про усвідомлення сучасною юридичною наукою тих проблем, які несе в собі, 
зокрема, сучасна цивілізаційна доба. Однак, у сучасній юридичній доктрині, на жаль, немає комплек-
сного та ґрунтовного дослідження зазначеного вище впливу інформатизації, розбудови інформаційного 
суспільства на правових засадах.

На цьому тлі метою цієї статті є формулювання основних аспектів, напрямків впливу сучасних ци-
вілізаційних процесів на аксіологічний зміст права та можливі шляхи його більшої адаптації до потреб 
сьогодення. Також похідною метою, яка ґрунтується на попередній, постає питання окреслення осно-
вних рис сучасного праворозуміння в умовах інформатизації.

Для досягнення зазначених вище цілей доцільно комплексно та ґрунтовно підійти до визначення 
спектру чинників, характеру їх взаємного впливу у контексті проблематики, що розглядається. Так, зо-
крема, С. Алексєєв вважає, що в основі розгляду питання про можливі трансформаційні процеси аксі-
ологічного змісту права мають бути враховані «соціальні сили, що керують суспільством». До таких 
сил науковець відносить «владу», «власність», «ідеї». При цьому «головною особливістю суспільства 
в умовах цивілізації є свобода». Цікаво, що С. Алексєєв відзначає динамізм категорії «свобода» як де-
термінанти «соціальних сил, що керують суспільством» — вона, «як і все у житті людей, представляє 
собою явище, що складається поступово, є багатозначним, таким, що містить протиріччя у собі, яке має 
як свої переваги, так і недоліки» [8, с. 23].

При цьому позитивний бік свободи «полягає у безпрецедентній та оптимістичній можливості роз-
витку на основі розуму. Негативний бік — це перспектива значного відриву суспільства від природи, 
можливість суб’єктивного моделювання майбутнього людьми, що мають знаряддя впливу на людину, 
відповідно, можливість насилля та сваволі» [8, с. 23]. Останні слова про маніпулювання людською сві-
домістю є як ніколи актуальними сьогодні в умовах інформаційної війни на всіх рівнях, у тому числі на 
ціннісному — взаємне проникнення культур, різних варіантів історії, політичних програм як на локаль-
ному, так і на глобальному рівні тощо. Все це ускладнює процес уніфікації, пошуку спільного знамен-
ника ціннісного змісту права у прямій залежності від підвищення темпів зазначених процесів інформа-
ційного коловороту, в який потрапляє сучасна людина.

Продовжуючи мову про тріаду «соціальних сил, що керують суспільством» — «владу», «власність», 
«ідеї» за С. Алексєєвим, хотілося б також коротко відзначити і їхні «сильні» й «слабкі» якості, щоб по-
дальша розробка проблематики, якій присвячена ця публікація, була більш послідовною та наочною.

Так, позитивною рисою влади є те, що вона є засобом «забезпечення організованості суспільства, 
його існування й розвитку в якості єдиної цілісної системи. Разом з тим, негативний бік влади полягає 
у тому, що в ній закладена тенденція самозбільшення (зростання бюрократичного апарату), централіза-
ції (зменшення обсягів впливу народу на політичні процеси), виключності (обмеження або скасування 
плюралізму), нетерпимості (політичні переслідування та репресії дисидентів)» [8, с. 23-24].

Жуков Є. В. Трансформації аксіологічного змісту права в новітню добу: гуманістичний та ліберальний аспекти
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Власність ж у позитивному значенні є «свого роду продовженням людини, стає джерелом його сили 
і могутності у речах, здатна активно та різнопланово впливати на поведінку людей, бути потужним сти-
мулом їх вчинків». З іншого боку, негативний прояв власності виявляється у тому, що вона «також може 
стати основою владарювання над людьми, економічного придушення людини. Вона може сприяти під-
силенню егоїзму особистості, відчуженню людей один від одного, нагнітанню страстей, що ведуть до 
попрання норм моралі, закону, до злочинів» [8, с. 24]. 

Говорячи про ідеї, С. Алексєєв так формулює їх позитивні якості: «саме вони здатні облагородити 
життя людей, надати їм високий духовний, істинно людський зміст і, що особливо важливо, зняти, при-
боркати, взаємно погасити негативні риси влади та власності, взаємно гармонізувати ці потужні соці-
альні сили». Однак і ідеї можуть мати негативний прояв, зокрема тоді, коли вони «виражені в ідеології 
(суми поглядів імперативного характеру, пов’язаних із владою), можуть бути негативною, реакційною 
силою. Тут вони стають джерелом фанатизму, духовного закріпачення людини, фактором, що сприяє 
реалізації негативних сторін влади й власності та таким, що протистоїть світлим, позитивним сторонам 
Розуму» [8, с. 24-25]. 

В сучасній юридичній науці про гуманістичні й ліберальні цінності також існують й відповідні фі-
лософські доктрини. Зокрема, О. Донченко вважає, що «однією з основоположних цінностей індивіда 
є потреба у свободі. Остання ж, трансформуючись в юридично оформлену свободу, здатна подолати 
«відчуження» людини в сфері права. Зокрема, усунути сприйняття індивідом правових цінностей як по-
рожніх абстракцій, а не результату особистої творчості» [9, с. 11].

Також О. Грищук, розглядаючи людську гідність у праві відзначає, що «філософсько-правове бачен-
ня справедливості включає: рівність людської гідності кожного, взаємозв’язок діяння і покарання та 
справедливий обмін. Таким чином, справедливість тісно переплетена з такою правовою цінністю, як 
формальна рівність. Правова рівність не є абсолютною. Це є відносна (формальна) рівність гідності 
вільних і незалежних людей на підставі єдиних норм і однаковою мірою, на підставі того, що вони 
є носіями людської гідності» [10, с. 15-16]. А сама гідність у цьому контексті розуміється нею як «само-
цінність та суспільна значимість людини як біосоціодуховної істоти, яка визначається існуючими сус-
пільними відносинами, не залежить від конкретної людини і має бути рівною для всіх людей» [10, с. 14].

Отже, ґрунтуючись на наведеному вище, можемо підсумувати, що класичні ліберальні та гуманіс-
тичні цінності (свобода, рівність, справедливість, гідність) є такими, що актуалізуються у суспільстві, а 
сфера потенційних загроз, замахів на них є прямо пропорційною ступеню інтенсивності залучення лю-
дини у суспільні відносини, тобто взаємодії одна з одною. За таких підстав сучасна високотехнологічна 
доба із широкими комунікативними можливостями створює багато таких загроз і тому має бути належ-
ним чином виражена у праві на всіх рівнях — від основоположних принципів до механізмів правового 
регулювання конкретних аспектів їх реалізації. Все це, на жаль, сьогодні лише окреслює для сучасної 
науки перспективні напрями наукової розробки, а не дає аргументованої відповіді на актуальні питання 
правової теорії та юридичної практики.

Стосовно нових рис праворозуміння в сучасних умовах хотілося б зазначити, що поширена сьогодні 
концепція комунікативного праворозуміння [11] недостатньо приділяє увагу значенню та впливу грома-
дянського суспільства у формуванні норм сучасного права [12]. За таких умов доцільно говорити про 
такий підхід праворозуміння як громадянсько-комунікативний.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА 
ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

Вирішення проблем, пов’язаних з діяльністю людини в соціально-правовій сфері, формулювання на-
уково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій у сучасних умовах має слугувати реальним фактором 
підвищення ефективності правового впливу, зміцнення правової основи функціонування громадянсько-
го суспільства та державного механізму. Отже, визначення закономірностей формування правомірності 
у соціальній діяльності особистості, розробка її мотивів та ціннісних орієнтирів щодо правомірної по-
ведінки, дослідження механізму свідомого дотримання правових приписів у межах подальшого удоско-
налення соціального механізму дії права залишається актуальними завданнями юридичної науки.

Деякі аспекти правової поведінки попри існування наукових розробок у філософії, соціології, психо-
логії та правознавстві залишаються недостатньо вивченими. Особливого значення набувають питання 
присвячені правомірній поведінці для правозастосовчої сфери особливо у контексті реформування ві-
тчизняного законодавства, яке постійно пропонує нові або уточнює існуючі нормативні «зразки» по-
ведінки громадян.

Фундаментальні основи теорії правової і зокрема правомірної поведінки розробили такі вчені, як 
О. Алейнікова, М. Александров, С. Алексєєв, А. Вишинський, М. Вопленко, І. Єсіпова, Р. Жеругов, 
С. Кожевніков, В. Кудрявцев, В. Лазарєв, О. Лукашева, М. Малеїн, О. Міцкевич, В. Оксамитний, Н. Оні-
щенко, І. Самощенко та інші. 

Серед сучасних вітчизняних дисертаційних досліджень присвячених проблемам правової або 
правомірної поведінки можна виділити такі роботи: С. Капітанська «Правомірна бездіяльність як 
форма правової поведінки» (2005 р.); О. Коломійцева «Соціально-психологічні чинники формування 
правової поведінки молоді» (2006 р.); В. Писарєв «Маргінальна поведінка особи: теоретико-право-
вий аспект» (2010 р.).

Метою даної статті є дослідження соціально-правової природи правомірної поведінки.
Питання правомірної поведінки постійно залишається актуальною темою наукових досліджень. Про-

те тлумачення змісту цієї категорії природно зазнає постійних змін та еволюціонування у контексті іс-
торичного розвитку суспільства та держави. Тривалий час правомірна поведінка залишалася пасивним 
об’єктом теорії держави та права при дослідженні категорії юридичних фактів у їх специфічно-юридич-
ному прояві за ознакою спрямованості волі людини, яка вчиняє ці дії [7, c. 330].

У 70-х роках ХХ століття в радянській юридичній науці особливо наголошувалося на масовості, 
суспільній корисності цього соціально-правового явища, його необхідності та потреби для держави, 
суспільства, громадян [11, c. 338-339]. На початку 80-х років ХХ століття вважалося, що правомірна 
поведінка є певною реакцією суб’єктів права у механізмі правового регулювання та їх усвідомлене від-
ношення до вимог і дозволів державної волі як правило завдяки високій індивідуальній соціальній, у 
тому числі й юридичній, позитивній відповідальності [10, c. 277]. Зазначена позиція залишається до-
мінуючою і по нині. 

В. Оксамитний запропонував дещо змінити акценти у розумінні правомірної поведінки, зазначаючи, 
що її межі в принципі визначаються межами особистої свободи, відображеними в Конституції СРСР. 
Крім того тогочасний Основний закон запропоновано розглядати юридичною основою для визнання як 
правомірної і поведінку прямо не регламентовану нормами права [6, c. 21-22].

Вчений визначав правомірну поведінку як діяльність особи у сфері соціально-правового регулюван-
ня, засновану на свідомому виконанні вимог норм права, що втілено в їх дотриманні, виконанні та ви-
користанні [6, c. 24]. Таким чином, конкретні вчинки особи у межах закону можуть бути засновані на 
різному ступені активності щодо закону.
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У 90-роках ХХ століття акцент із соціальної активності як прояву правомірної поведінки поступо-
во переноситься на вивчення поведінки комформіської, маргінальної. Як вдало зауважує В. Писарєв: 
«Доводиться констатувати, що особливу роль у формуванні ставлення соціуму до явища маргіналь-
ності відіграло XX ст. Оскільки саме в цей період змінність життя стала звичним явищем і маргі-
нальність перестала сприйматися як щось надто непривабливе, огидне, як це було раніше» [9, c. 2]. 
Найважливіша передумова маргіналізму як соціального явища — це деформація того духовного ма-
кросередовища, яке ініціює маргінальну політико-правову атмосферу і відповідний морально-психо-
логічний клімат, зауважує автор [8, c. 69]. Зазначений чинник стає домінуючим саме в умовах дегра-
дації інститутів соціалістичної державності.

Крім того особливого значення набувають питання правомірної бездіяльності особи. Як зазначає 
С. Капітанська, оскільки суспільні відносини постійно ускладнюються, спостерігається зростання па-
сивних правомірних форм поведінки. Чередування дій та бездіяльності пояснюється різноманітністю 
соціальних цілей, шляхів і засобів їх досягнення, зміною методів правового регулювання і наданням 
суб’єктам різних правових можливостей [3, c. 2]. Автор також робить висновок, що в юридичній науці 
не приділялося належної уваги формам правової поведінки, зокрема особливостям правомірної безді-
яльності. Соціальна значимість правомірної бездіяльності безсумнівна, вона виходить за рамки особис-
тих інтересів людини, яка бездіє через те, що час від часу зачіпає права й законні інтереси інших осіб, 
суспільства й держави в цілому» [3, c. 2].

Водночас на вітчизняну правову думку ще з початку 90-х років починають активно впливати західні 
доктрини та ідеї, серед яких чільне місце посідає біхевіоризм. Засновники біхевіоризму особливо під-
креслювали роль оточення як поведінкової детермінанти, а власне саму поведінку людини (і тварини) 
розглядали як сукупність її фізіологічних реакцій на чинники зовнішнього середовища [12, c. 19]. 

У концепції радикального біхевіоризму для поведінки особи та соціальної групи головне значення 
мають так звані «ситуаційні стимули», що є зовнішніми наслідками попередніх поведінкових акцій. Ме-
ханізм, який породжує подібні стимули, діє так: якщо певні ситуації в житті індивіда повторюються, 
то вони викликають ефект закріплення тих чи інших типів та форм його поведінки. Викликана цими 
умовно кажучи стандартними стимулами поведінка створює підстави сподіватися, що її наслідком буде 
конкретний, прогнозований, результат [12, c. 22].

Певні елементи біхевіориського підходу висвітлені у праці В. Оксамитного в контексті необхідності 
виділення ініціативної, добровільної, соціально-правової діяльності спрямованої на реалізацію функцій 
права в якості критерію до виділення форм соціально активної правомірної поведінки [6, c. 130]. 

Таким чином можна прослідкувати певну тенденцію коли на початку 90-х років нове законодавство 
України фактично розпочало активне формування нових ситуаційних стимулів, що призвело до нового 
тлумачення змісту «правомірності поведінки». Саме тому через поширення соціальної апатії на зміну 
соціальній активності в суспільній свідомості почала вкорінюватися маргінальність та «бездієвість» як 
форма розуміння правомірної поведінки.

Проте вже на початку ХХІ ст. перебіг історичного процесу знову вимагає від суспільства та окре-
мої особи іншої якості поведінки — соціальної активності, перетворення особи зі споживача мате-
ріальних благ на активного споживача власних прав, якими були широко наділені і громадяни неза-
лежної України. З позицій права це також означає необхідність зосередження уваги на дослідженні 
фактичної поведінки особи у конкретних життєвих ситуаціях, важливою домінантою якої виступа-
ють «внутрішні цінності» індивіда. Очевидно, що в основі таких «внутрішніх цінностей» сьогодні 
лежить доктрина основних прав людини.

Основні права є конституційною основою сучасної держави. З часів внесення ідей основних прав 
людини до конституції йдеться про формування суспільства вільних громадян. У цьому сенсі основ-
ні права є фундаментальним змістом західної концепції держави у сучасну епоху. Основні права і 
свободи людини є природними, вони не подаровані людині державою, а належать кожному від на-
родження. Вони є невід’ємними і такими, що не підлягають відчуженню. Провідними елементами 
сучасної системи цінностей виступає свобода людини, яка втілена у різноманітних проявах права на 
свободу. «У понятті свободи втілюється власна цінність права як інституту соціального регулювання. 
У найзагальнішому вигляді цінність права можна визначити як втілення правом соціальної свобо-
ди та активності людини на основі й у межах організованих та впорядкованих відносин відповідно 
до вимог моралі та справедливості. У цій своїй якості право надає людям, їх колективам у вигляді 
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суб’єктивних прав простір для свободи, для активності у поведінці. Проте право спрямоване на те, 
щоб не допускати свавілля, протистояти йому. Без права соціальна свобода й активність людей мо-
жуть перерости у свавілля» [1, c. 128]. Таким чином, сутність соціальної поведінки людини можливо 
розглядати саме через аспект правової поведінки.

Саме тому правова поведінка розглядається сучасною юридичною наукою як засіб реалізації при-
родних прав людини, соціальної суті людини на засадах права та виступає об’єктивізованою формою 
втілення і вираження ідеї права, смислових характеристик права в людському житті [2, c. 78]. 

Людина влаштована так, що для того, щоб жити і розвиватися вона повинна взаємодіяти з іншими людь-
ми і здійснювати це на засадах права. Людська природа є полісутнісною. Здатність до солідарної взаємодії 
та єднання з іншими подібними собі людьми свідчить про соціальну сутність людини. Проте характерис-
тика соціальності не може зробити поведінку людини правовою — для цього необхідний духовно-культур-
ний вимір. Людина здатна на правову поведінку тому, що вона є носієм духовно-культурного виміру, тобто 
крім соціальності людина, являючись носієм духу та духовності, будучи духовною істотою, є ще й істотою 
культурною [2, c. 79]. У відповідності з цим правомірну поведінку можливо визначити як домінуючу в сус-
пільстві соціально цінну, корисну або прийнятну поведінку (дії чи бездіяльність), що регулюється за допо-
могою норм права, охороняється державою і виявляється у формах реалізації права [4, c. 19]. 

Відштовхуючись від ідей біхевіоризму сучасні дослідники обґрунтовано доводять, що правова, 
просоціальна поведінка особи значною мірою залежить від постійних та сильнодіючих зовнішніх 
впливів і внутрішнього сприйняття нею певних соціально-правових категорій, які превалюють у сус-
пільстві. Вона залежить від моральних чинників, які визначають, що є просоціальною та конструк-
тивною поведінкою, а що є антисоціальною та деструктивною поведінкою. Просоціальна поведінка 
особи має своїми визначальними критеріями так звані норми соціальної відповідальності, взаємнос-
ті та соціальної справедливості [5, c. 148].

Таким чином, правомірна поведінка є формою соціальної поведінки людини. Вона являє собою пев-
ну реакцію на ситуаційні стимули на основі сформованих в умовах конкретно-історичного існування 
суспільства особистісних цінностей, заснованих на системі основних прав людини, що регулюється за 
допомогою норм права та інших соціальних регуляторів (зокрема моралі), підтримується суспільством, 
охороняється державою і виявляється у формах реалізації права.

Підсумовуючи слід наголосити на деяких положеннях:
1. На визначення поняття правомірна поведінка в окремі історичні періоди активно впливає форма 

суспільно-економічної формації, домінуюча політична ідеологія, конкретно-історичне існування сус-
пільства, наукові досягнення у сфері філософії, соціології та особливо психологічної науки.

2. Провідне місце у формуванні правомірної поведінки відіграє система цінісних орієнтирів, яка на 
початку ХХІ століття органічно пов’язана з доктриною основних прав людини серед яких провідне міс-
це посідає право на особисту свободу людини.

3. У сучасному світі домінуючою науковою доктриною залишається біхевіоризм, що підкреслює ба-
жаність не будь-якої, а саме активної суспільно-значущої поведінки особи.

4. Правомірну поведінку пропонуємо визначати як форму соціальної поведінки людини, певну реак-
цію на ситуаційні стимули на основі сформованих в умовах конкретно-історичного існування суспіль-
ства особистісних цінностей, заснованих на системі основних прав людини, що регулюється за допомо-
гою норм права та інших соціальних регуляторів, підтримується суспільством, охороняється державою 
і виявляється у формах реалізації права.

5. Поведінка людини набуватиме ознак правомірної, якщо у процесі реалізації прав вона буде ви-
конувати обов’язок утримуватись не від будь-яких дій, які можуть або прямо порушують права інших 
осіб, а лише від дій, що прямо заборонені законом або суперечать моральним засадам суспільства. Це 
набуває особливо гострого значення у процесі аналізу підстав звільнення від відповідальності, зокрема 
кримінальної, серед яких чільне місце посідає необхідна оборона. 
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Захаркевич Т. С. Соціально-правова природа правомірної поведінки.
Стаття присвячена проблемі соціально-правової природи правомірної поведінки. Правомірну поведінку розглянуто з пози-

цій об’єкту дослідження теорії держави та права. Підкреслено провідне значення системи ціннісних орієнтирів у формуванні 
правомірної поведінки. Наголошено на особливому значенні теорії біхевіоризму в дослідженні правомірної поведінки. Визна-
чено поняття правомірної поведінки як форми реалізації особистої свободи людини.

Ключові слова: правомірна поведінка, свобода, біхевіоризм, особистісні цінності.

Захаркевич Т. С. Социально-правовая природа правомерного поведения.
Статья посвящена проблеме социально-правовой природы правомерного поведения. Правомерное поведение рассмотре-

но с позиций объекта исследования теорией государства и права. Подчеркнуто важное значение ценностных ориентиров при 
формировании правомерного поведения. Акцентировано внимание на особенном значении теории бихевиоризма в контексте 
исследования правомерного поведения. Дано определение правомерного поведения как формы реализации личной свободы 
человека.

Ключевые слова: правомерное поведение, свобода, бихевиоризм, личностные ценности.

Zakharkevych T. The socio-legal nature of lawful behavior.
This article deals with the socio-legal nature of lawful behavior. Good behavior has been analyzed from the standpoint of the 

research object of the theory of state and law. The leading role of the system of value guides in shaping the lawful behavior has been 
emphasized. The notion of lawful behavior as a form of personal freedom has been defi ned.

Key words: good behavior, freedom, behaviorism, personal values.
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
В ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Існуючі розбіжності в розумінні поняття юридичної відповідальності в приватному праві та мало-
дослідженість зазначеного явища є наслідком стрімкого утвердження економічної свободи, вдоскона-
лення та розвиток права приватної власності, активізації ринкових відносин.

Така ситуація викликає необхідність розробки якісно нових концепцій юридичної відповідальності, 
які б відповідали запитам сьогодення, забезпечували надійну роботу механізмів правового регулювання 
у різноманітних сферах державного управління.

Проблемам теоретичного осмислення юридичної відповідальності як правового феномену присвя-
чені дослідження як представників загальнотеоретичної юриспруденції, так і галузевих наук, зокрема 
С. Алексєєва, Л. Бєлої, І. Захарова, О. Іваненко, І. Канзафарової, Д. Кархальова, О. Кожевнікова, Д. Ліпін-
ського, Г. Прокопович, О. Репетєвої, Р. Стефанчука, Є. Харитонова, В. Ягудіної та інших.

Метою цієї статті є висвітлення особливостей функціонування інституту юридичної відповідальнос-
ті в приватному праві, для досягнення якої із застосуванням методів аналізу та синтезу, необхідно ви-
рішити наступні завдання: охарактеризувати поняття юридичної відповідальності в приватному праві; 
висвітлити особливості засобів юридичної відповідальності в окремих галузях цивілістичного спряму-
вання, знайти загальне та особливе.

Враховуючи існування великої кількості позицій вчених щодо приналежності різних галузей права 
до системи приватного можна зробити висновок щодо відсутності єдиного підходу до розуміння при-
ватного права та його особливостей, однак одностайність у віднесенні цивільного, сімейного та трудо-
вого права до приватного є очевидною. У зв’язку з цим, подальше дослідження юридичної відповідаль-
ності в приватному праві буде базуватися на розгляді відповідальності саме в цих галузях права. 

Група вітчизняних вчених на чолі з Р. Стефанчуком розглядає цивільно-правову відповідальність як 
самостійний вид юридичної відповідальності, який полягає у застосуванні державного примусу до пра-
вопорушника шляхом позбавлення особи певних благ чи покладення обов’язків майнового характеру 
[1, с. 100]. Таке формулювання, на нашу думку, не враховує можливості добровільного відшкодування 
завданих збитків правопорушником, а також додаткової відповідальності іншої особи — субсидіарна 
відповідальність: договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника 
додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи. Якщо основний боржник відмовився задоволь-
нити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред’явлену 
вимогу, кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідаль-
ність (ч. 1, ч. 2 статті 619 Цивільного кодексу України) [2].

Характерною особливістю як цивільних правовідносин, так сімейних і трудових є можливість їх ши-
рокого регулювання за допомогою договору. Одним з наслідків порушення або неналежного виконання 
договору є настання юридичної відповідальності. 

Поряд з цим не можна оминути увагою диспозитивність цивільно-правової відповідальності, тобто 
застосування санкцій до правопорушника можливе лише після звернення потерпілої сторони за захис-
том свого порушеного права.

Переважно цивільно-правова відповідальність розглядається в ретроспективному аспекті, що з ура-
хуванням тенденцій сучасного праворозуміння не охоплює всіх особливостей зазначених правовідносин. 

Виходячи з двохаспектного розуміння юридичної відповідальності необхідно звернути увагу на наяв-
ність й позитивного аспекту цивільно-правової відповідальності, в основу якого, на нашу думку, покла-
дено добросовісне виконання особою, покладених на неї обов’язків перед іншою особою, суспільством, 
державою. Яскравим свідченням цього, на нашу думку, є положення статті 3 Цивільного кодексу України, 
що визначає загальні засади цивільного законодавства, щодо його справедливості, добросовісності та 
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розумності [2]. Так, наприклад, укладання договору в цивільному праві зорієнтоване на належне вико-
нання його умов, а добросовісність як одна із засад цивільного законодавства передбачає сумлінне став-
лення учасників цивільних правовідносин до здійснення ними своїх цивільних прав і виконання цивіль-
них обов’язків, шанування прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства, турботи про власні права й 
інтереси, а також права та інтереси інших учасників з метою недопущення їх порушення, закріплення 
можливості адекватного захисту порушеного цивільного права або інтересу [3, с. 31]. Цікавим у цьому 
контексті є положення ч. 5 статті 12 Цивільного кодексу України — якщо законом встановлені правові 
наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що поведінка 
особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом [2]. У такому випадку законодав-
цем встановлено презумпцію добросовісності та розумності особи при реалізації нею своїх цивільних 
прав. Оспорювання цієї презумпції здійснюється винятково в судовому порядку. З іншого боку, норма 
опосередковано закріплює обов’язок учасників цивільного обороту дотримуватися принципів добросо-
вісності та розумності при здійсненні цивільних прав [4, с. 30]. Іншим прикладом для ілюстрації пози-
тивного аспекту цивільно-правової відповідальності є передбачена цивільним законодавством норма ч. 3 
статті 14 Цивільного кодексу України щодо забезпечення засобами заохочення та відповідальністю, які 
встановлені договором або актом цивільного законодавства, виконання цивільних обов’язків [2]. 

Отже, виходячи з аналізу цивільно-правової відповідальності пропонується розуміти останню не 
лише у контексті відповідальності за вчинене правопорушення та як наслідок обмеження прав мате-
ріального або особистісного характеру, а й з позиції дотримання та належного виконання норм цивільного 
права через правомірну поведінку суб’єктів. 

На думку М. Логвінової, сімейно-правову відповідальність слід визначати як передбачений санкцією 
норми закону (умовами договору) захід впливу на правопорушника при недотриманні ним вимог закону 
(умов договору, рішення суду), внаслідок чого він зазнає позбавлення чи обмеження особистих немай-
нових або майнових прав, що сприяє захисту порушених суб’єктивних прав та інтересів [5]. 

Виходячи з останнього визначення сімейно-правової відповідальності варто зазначити, що такими 
заходами впливу на правопорушника, передбаченими сімейним законодавством України може бути ви-
знання шлюбу недійсним (стаття 38 Сімейного кодексу України), позбавлення батьківських прав (стаття 
164 Сімейного кодексу України) тощо. 

Разом з цим у сфері дії сімейного права можуть бути застосовані міжгалузеві заходи юридичної від-
повідальності, регламентовані, зокрема, як сімейним, так і цивільним правом. До них можна віднести 
стягнення неустойки, компенсація матеріальної та моральної шкоди, позбавлення права на спадкування, 
повернення набутого майна без достатньої правової підстави тощо.

Відповідно до ч. 1 статті 196 Сімейного кодексу України одержувач аліментів має право на стягнення 
неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 
Стягнення неустойки можливе лише у випадку виникнення заборгованості з вини особи, зобов’язаної 
сплачувати аліменти, наприклад, якщо особа ухилялася від сплати аліментів, знаходилася у розшуку 
тощо. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану 
платника аліментів [6]. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів неповнолітній. Зазначена 
норма передбачає можливість і доцільність застосування до сімейних відносин норм цивільного зако-
нодавства [7, с. 128]. Можливість компенсації моральної шкоди, як міжгалузевий захід юридичної від-
повідальності в приватному праві, передбачено статтею 18 Сімейного кодексу України та регулюється 
нормою статті 23 Цивільного кодексу України.

Іншим міжгалузевим заходом юридичної відповідальності в сімейному праві є повернення набутого 
майна без належної правової підстави. Наприклад, згідно з ч. 3 статті 45 Сімейного кодексу України, 
якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів 
вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави [6], і підлягає поверненню відповідно 
до Цивільного кодексу України [2].

Існування подібних міжгалузевих заходів юридичної відповідальності свідчить про її єдність в рам-
ках приватного права та підтверджує факт наявності відособленої підсистеми відповідальності в систе-
мі приватного права.

Іншим фактором, який свідчить про єдність юридичної відповідальності в приватному праві є діалек-
тичний взаємозв’язок ретроспективного аспекту сімейно-правової відповідальності з позитивним, який 
проявляється не тільки у невідворотному виконанні особою покладених на неї юридичних обов’язків, 
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а й у її відповідальності перед членами сім’ї, правомірній поведінці. На нашу думку, ключову роль у 
сімейно-правовій відповідальності відіграє саме позитивна відповідальність як добровільне та сумлінне 
виконання сімейних обов’язків.

Ведучи мову про позитивний аспект сімейно-правової відповідальності варто відмітити її схожість 
з цивільно-правовою з урахуванням засад справедливості, добросовісності та розумності, відповідно 
до моральних засад суспільства (ч. 9 статті 7 Сімейного кодексу України). Знову ж таки законодавець 
закріплює переважну необхідність належного виконання суб’єктами правовідносин покладених на них 
обов’язків. Ретроспективний аспект сімейно-правової відповідальності знаходить свій прояв лише у 
разі невиконання, ухилення або неналежного виконання сімейного обов’язку (ч. 4 статті 15 Сімейного 
кодексу України). 

Аналіз сімейно-правової відповідальності дозволяє зробити висновок щодо необхідності розуміння 
останньої в першу чергу як належного, добросовісного виконання суб’єктами сімейних правовідносин 
покладених на них прав та обов’язків, а у випадку їх порушення можливості застосування до них дер-
жавно-примусових заходів. 

П. Пилипенко схиляється до розуміння юридичної відповідальності за трудовим правом як обов’язку 
суб’єктів трудових правовідносин відповідати за недотримання трудової дисципліни [8, с. 360]. Така по-
зиція, на нашу думку, зводить поняття юридичної відповідальності в трудовому праві лише до одного 
з її видів — дисциплінарної відповідальності, поза увагою, таким чином залишається відповідальність 
матеріальна. В. Прокопенко зазначає, що порушення сторонами трудових обов’язків, передбачених в за-
конодавстві про працю, колективних договорах і правилах внутрішнього трудового розпорядку, призво-
дить за певних умов до юридичною відповідальності, під якою слід розуміти заходи державного примусу, 
що ґрунтуються на юридичному і громадському осуді правопорушника, або встановлення щодо нього 
певних негативних наслідків у формі обмеження або позбавлення особистих чи майнових прав [9, с. 413]. 

Цікавим, на наш погляд, є поняття юридичної відповідальності в трудовому праві, запропоноване 
Л. Космій: відповідальність за трудовим законодавством — окремий вид юридичної відповідальності, що 
полягає у передбаченому нормами трудового права обов’язку працівника відповідати за вчинене трудо-
ве правопорушення і зазнати відповідних санкцій. Підставою такої відповідальності є трудове право-
порушення — винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов’язків 
працівником [10].

Яскравим свідченням необхідності двохаспектного розуміння юридичної відповідальності в приват-
ному праві є наявність в трудовому законодавстві заохочення, як заходу стимулювання до соціально-ак-
тивної поведінки особи, що може тягнути юридичні наслідки.

Так, відповідно до статті 143 Кодексу законів про працю України, до працівників підприємств, уста-
нов, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудови-
ми колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку [11]. Наявність заохочення у працівника 
створює додаткові права у вигляді надання переваг та пільг у галузі соціально-культурного і житлово-
побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов 
тощо). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Відповідальність у приватному праві, на нашу думку, повинна базуватися на встановленні балансу 
між принципом захисту потерпілої сторони та забезпеченням принципу рівності всіх перед законом.

Така позиція певним чином реалізується у відповідальності в трудовому праві, у випадку, коли за-
конодавець визначає межі відповідальності не лише працівника, а й роботодавця, виводячи їх на один 
рівень у правовідносинах у процесуальній сфері. Зокрема, визначаються чіткі межі та умови настання 
відповідальності, що унеможливлює використання закону для «гри в одні ворота». 

Розгляд юридичної відповідальності в цивільному, сімейному та трудовому праві як елементів системи 
юридичної відповідальності приватного права дає змогу визначити останню як складний міжгалузевий, 
функціональний, регулятивно-охоронний інститут, що здійснює вплив на суспільні відносини в сфері при-
ватного права шляхом забезпечення невідворотності виконання суб’єктами права юридичних обов’язків, а 
у разі порушення ними правових норм шляхом застосування до них державно-примусових заходів. 

Таким чином, зважаючи на вищевикладене варто звернути увагу на наступні особливості юридичної 
відповідальності в приватному праві: юридичну відповідальність в приватному праві варто розуміти з 
урахуванням її дуалістичної природи — наявності як негативного, так і позитивного аспектів. До під-
став виникнення юридичної відповідальності (в негативному аспекті) варто віднести сам факт право-
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порушення, який у одному випадку призводить до застосування заходів юридичної відповідальності, а у 
іншому — передбачає наявність ініціативи потерпілої сторони, і в позитивному аспекті — належне ви-
конання або перевиконання юридичних обов’язків. Суб’єкти юридичної відповідальності в приватному 
праві є рівні між собою з переважанням відносин координації, автономії; сферу правового регулюван-
ня в приватному праві складають відносини, побудовані на приватному інтересі, що накладає відбиток 
на процедуру притягнення до відповідальності, доведення вини. Характерною особливістю юридичної 
відповідальності в приватному праві є широке використання міжгалузевих заходів юридичної відпо-
відальності (наприклад, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заохочення); юридична від-
повідальність в приватному праві регулюється не лише нормами законодавства, але й за допомогою 
широкого використання договору.
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Зелена І. В. Особливості юридичної відповідальності в приватному праві.
У статті розглянуто та охарактеризовано особливості юридичної відповідальності в приватному праві через призму цивіль-
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ПРАВІ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Визначальною рисою ХХІ ст. є бурхливі глобалізаційні процеси, що відбуваються в усіх сферах жит-
тєдіяльності людини і поширюються, в тому числі, на правовий простір. Одним із основних напрямів 
уніфікації правових норм є вдосконалення системи прав та свобод людини, а також подальший розвиток 
юридичних механізмів їх захисту. Слід відмітити зміщення у новому столітті акцентів із формального 
закріплення рівності всіх перед законом на забезпечення збереження відмінностей, наприклад, за націо-
нальними, расовими, релігійними, статевими ознаками. У світлі цього вкрай актуальними залишаються 
гендерні питання та їх розв’язання у правовій площині.

Принцип рівності доволі багатоаспектний. Він означає відсутність будь-якої нерівності чи обмежень 
прав особи та громадянських свобод, а його реалізація передбачає існування справедливого суспільного 
устрою, в якому політико-правові реалії забезпечують максимальне дотримання прав особи [1, с. 22].

Питання гендерної рівності набуло сьогодні актуальності і неабиякої цінності для права. Безпосе-
редньо в Україні гендерні відносини ще не досягли такого рівня правового регулювання, як у країнах 
Західної Європи та Північної Америки, але наша держава іде вірним шляхом, розробляючи свою зако-
нодавчу базу, а також формуючи певну доктринальну думку зусиллями таких учених, як О. Дашковська, 
Т. Мельник, Н. Оніщенко, О. Руднєва, Г. Христова та ін.

Україна також взяла курс на інтеграцію у світове співтовариство, обов’язковою умовою якої є сприй-
няття та впровадження прогресивних стандартів у галузі прав людини, зокрема утвердження гендерної 
рівності. І хоча Українською державою зроблено певні кроки на шляху до встановлення паритетних від-
носин між особами обох статей — ратифіковано міжнародні документи щодо захисту жінок, прийнято 
Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», впроваджено антидискримі-
наційні положення у галузевих законах, розроблено низку підзаконних нормативних актів, — проте, 
реальний стан вирішення гендерного питання навряд можна визнати задовільним. Безумовно, розробка 
та прийняття нормативно-правових актів з цього питання, а також вироблення концепції практичного 
забезпечення рівних прав та можливостей чоловіка й жінки є неможливими без фундаментальних на-
укових досліджень, у тому числі правових. Також серйозною перепоною на шляху побудови в Украї-
ні гендерно-чуттєвого середовища можуть стати нормативно-правові документи, які на законодавчому 
рівні закріплюють порушення принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Принцип рівності є одним з основоположних принципів права, який пронизує всю його систему. 
Вказаний принцип багатогранний та, зокрема, включає поняття гендерної рівності. Категорія гендерної 
рівності може бути визнана загальнонауковою та вживається у дослідженнях із соціології, культурології, 
лінгвістики, психології, політології, філософії, юриспруденції. Не дивлячись на те, що поняття гендер-
ної рівності на сьогодні широко використовується у різних сферах наукового знання, як в Україні, так і 
за її межами, єдиного його визначення науковою спільнотою дотепер не вироблено.

На жаль, слід констатувати недостатню кількість на українському науковому просторі фундаменталь-
них загальноправових досліджень із зазначеної тематики. Пріоритетні напрями дисертаційних пошуків 
на сьогодні залишаються вузько спрямованими та, як правило, висвітлюють інституційні питання в сфе-
рі гендеру (проблеми міжнародного захисту жінок, злочинність серед жіноцтва, гендерне насильство, 
проходження служби жінками-працівниками ОВС тощо). Власне її доктринальне визначення вперше 
наведено в монографічних працях і наукових публікаціях, написаних у Центрі правових досліджень 
гендерної політики Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [3, с. 26].

Сутність та значення гендерної правової теорії, гендерних правовідносин, подолання деформацій 
правової свідомості та гендерної дисфорії, особливості, форми та методи здійснення гендерної експер-
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тизи нормативно-правових актів були розкриті у дослідженнях Н. Оніщенко, Ю. Шемшученка, Я. Шев-
ченко, О. Андрійко, І. Кресіної, О. Матвієнко, Н. Карпачової, Ю. Бошицького, С. Бобровник, Т. Тарахо-
нич, Л. Макаренко, О. Львової, М.Тамашевської, Н. Мельничук, Г. Кікотя, В. Васецького, О. Ярош, 
С. Берези, І. Гомма.

Науковцями вироблено кілька концепцій «гендерної рівності». Концепція правової рівності чолові-
ків і жінок у теорії й практиці правовідносин — це сукупність поглядів і рекомендацій щодо того, яку 
соціальну й правову політику слід проводити в певному суспільстві для реального забезпечення рівно-
правності статей в усіх сферах суспільного життя [4, с. 286].

Вченими-теоретиками категорія рівності розглядається як сутнісна ознака прав людини [5, с. 7], 
принцип права [4; 5], соціальна ознака права [4; 6], а також як ознака громадянського суспільства [6, 
с. 78]. У визначенні правової конструкції «гендерна рівність» доцільним буде використання поняття 
рівності саме як основоположного принципу, який виявляється у рівності правового становища перед 
законом, наявності рівних прав та обов’язків, рівному захисті перед судом [7, с. 196].

Поняття гендерної рівності вченими-правознавцями найчастіше подається через перелік його скла-
дових. Серед компонентів гендерної рівності згадуються:

• рівність прав як відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі. Цей компонент науковцями 
одностайно визнано обов’язковим;

• рівність можливостей, яку трактують як рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків, 
або як наявність механізмів, які забезпечують реальне відтворення гендерної рівності в усіх сферах со-
ціального життя, у тому числі й нормативних, інформаційних та освітніх системах, або як надання пев-
ної законодавчо закріпленої переваги певній соціально-демографічній групі поряд із іншими групами 
для створення однакових умов на старті. Згадану ознаку виокремлюють автори праці «Основи теорії 
гендеру» [4, с. 292], Н. Оніщенко [4, с. 27], Ю. Шемшученко [8, с. 126], О. Руднєва [9, с. 58], Н. Аніщук 
[10, с. 12], К. Левченко [11, с. 12], І. Полховська [12, с. 8-9];

• рівність результатів, під якою розуміють ліквідацію негативних наслідків попередньої дискриміна-
ції та забезпечення рівних стартових можливостей для жінок і чоловіків (Ю. Шемшученко [8, с. 126]), а 
також цілеспрямоване забезпечення ліквідації перешкод для конкуруючих сторін, які можуть бути ви-
кликані попередньою дискримінацією (К. Левченко [11, с. 12]);

• рівність у волевиявленні, тобто здатність впливати на процес людського розвитку і робити внесок 
у нього [13];

• рівність обов’язків — система засобів і рівних фактичних умов розподілу й використання політич-
них, економічних, соціальних та культурних ресурсів і цінностей, що унеможливлюють дискримінацію 
та будь-які соціальні обмеження щодо статей, їх життєдіяльності та самовираження. Така складова ви-
значення поняття названа у збірці праць сучасних західних дослідників, присвячених різним аспектам 
гендерної проблеми — «Гендер і державна політика» [13], а також у дисертаційному дослідженні 
О. Руднєвої [9, с. 58];

• рівність відповідальності, включена у визначення поняття авторами навчального посібнику «Осно-
ви теорії гендеру» [4, с. 292] та О. Руднєвою [9, с. 58].

Не дивлячись на наявність у правовій літературі низки позицій з приводу визначення гендерної рів-
ності, а також спільних для всіх підходів ознак, розробка даного поняття на сьогодні ще триває. Крап-
кою у такій дискусії могло б стати нормативне визначення, надане у Законі України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Законодавець пропонує розгляд гендерної рівності як 
рівного правового статусу жінок і чоловіків та рівних можливостей для його реалізації, що дозволяє 
особам обох статей брати рівну участь в усіх сферах життєдіяльності суспільства [14].

Однак вбачається незайвим доповнити законодавчу дефініцію. До основних ознак гендерної рівності 
належать:

1. нормативне закріплення принципу, що включає наявність розгалуженої системи нормативно-пра-
вових актів у сфері забезпечення рівності прав жінки та чоловіка, до якої зокрема належить Основний 
Закон держави, імплементовані норми міжнародного права, законодавчі та підзаконні акти, що є узго-
дженими між собою і комплексно регулюють вказані суспільні відносини;

2. фактичне втілення принципу рівності в суспільних відносинах через правомірну поведінку соці-
альних суб’єктів. Такий процес реалізації, з одного боку, полягає у використанні жінками та чоловіками 
юридично визнаних за ними можливостей, виконанні ними зобов’язуючих правових приписів й дотри-
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манні забороняючих правових норм, а з іншого — у спеціальній правозастосовчій діяльності уповнова-
жених органів державної влади та їх посадових осіб;

3. рівність прав та свобод має означати визначення для жінки та чоловіка рівних правових можли-
востей, з одночасним урахуванням відмінностей та особливих потреб кожної статі;

4. рівність обов’язків пояснюється тим, що можливість реалізації права особи виникає лише тоді, 
коли йому кореспондує обов’язок всіх інших осіб не порушувати цього права (універсальна модель 
«право-обов’язок»);

5. рівна відповідальність передбачає можливість нести відповідальність однакового виду та міри 
за аналогічні проступки. Проте вказана ознака аж ніяк не суперечить принципу індивідуалізації від-
повідальності в межах, визначених нормами права;

6. рівність перед судом є найважливішою гарантією належної реалізації та відновлення порушених 
прав.

Отже, гендерною рівністю можна вважати закріплений на нормативному рівні та втілений у реалі-
зації норм права принцип рівності жінки та чоловіка, що включає рівність прав, свобод, обов’язків та 
відповідальності, а також рівність перед судом.

Оцінюючи в цілому систему гендерного законодавства, серед позитивних рис можна відмітити: кон-
ституційне закріплення принципу рівності, в тому числі, рівності статей (зокрема, ст.ст. 21, 24, 54 Кон-
ституції України), наявність спеціального гендерного закону, в якому вперше надано визначення понят-
тя «гендерна рівність», закріплено механізми забезпечення рівних прав та можливостей у різних сферах 
суспільного життя, визначено повноваження державних органів у цій сфері. Гендерне законодавство 
України загалом може бути визначене як гендерно збалансоване, проте певні норми вміщують прихова-
ну або навіть явну дискримінацію. Так, наприклад, ч. 3 ст. 24 Конституції України встановлює привіле-
йоване становище жінки в сфері охорони праці і здоров’я, пенсійних виплат, інших соціальних пільг, що 
є по-суті дискримінаційним положенням відносно чоловічої статі. Вищезазначений Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» містить норми, що порушують принцип 
рівності між чоловіками та жінками [14]. Так, у ст. 6 Закону йдеться про те, що не вважається дискри-
мінацією за ознакою статі обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом, 
різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків.

Під рівними можливостями зазначений закон розуміє рівні умови для реалізації рівних прав жінок 
і чоловіків, що випливає із ст. 1. Чоловіки та жінки, з погляду природного права, мають рівні права 
вільно обирати собі рід занять, а тому закон про обов’язкову військову службу, з огляду на зазначений 
гендерний принцип рівних можливостей, повинен надати рівні умови для реалізації цього права чоло-
вікам та жінкам, у тому числі, щодо військової служби [2, с. 195].

Згідно з чинним Кодексом законів про працю України, забороняється застосування праці жінок на 
важких роботах, а також на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. З огляду на сучас-
ну тенденцію розвитку міжнародних норм у сфері трудових прав цю проблему пропонують розв’язувати 
інакше — шляхом заборони шкідливої для здоров’я праці рівною мірою і для жінок, і для чоловіків. 
Це зумовлено тим, що для здорової репродукції нації важливою є спадковість осіб обох статей, які беруть 
у ній участь і подекуди здоров’я чоловіка відіграє не менш важливішу роль. Згідно з даними, які оголо-
шувалися на парламентських слуханнях у 2007 р. з приводу забезпечення рівних прав та рівних можли-
востей чоловіків та жінок, в Україні середня тривалість життя чоловіків на 12 років менша, ніж жінок, 
і на 15 років менша, ніж у жінок в розвинених країнах. Чоловіки частіше зазнають трудового каліцтва та 
стають жертвами нещасних випадків. Вони гірше, ніж жінки, адаптуються до зміни соціального статусу 
і способу життя, що засвідчують матеріали гендерного аналізу суїциду. Ще гірше вони адаптуються до 
соціального життя в умовах кризових явищ, після певних скорочень, втрати частини заробітної платні. 
У таких випадках вельми посилюється загроза зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, 
втрати репродуктивного здоров’я тощо. Очевидним є той факт, що держава та суспільство в цілому 
із недостатньою увагою ставляться до охорони здоров’я чоловіків та до профілактики негативних явищ 
[3, с. 27]. Водночас виборче законодавство, формально закріплюючи рівність статей, не передбачає кон-
кретних механізмів забезпечення паритетної участі жінок у політичній діяльності, наприклад, шляхом 
встановлення відсоткових квот для виборних та керівних посад. Серед недоліків законодавства можна 
відмітити неузгодженість норм та їх декларативний характер.

Правове регулювання гендерних процесів необхідне для їх гармонійного становлення, усунення ви-
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кривлень, які можуть призвести до негативних наслідків і відкритого протистояння статей [1, с. 22]. 
Право як засіб комунікації є кроком до сучасного раціонального нормотворення правовідносин, оскіль-
ки норми не повинні суто довільно привноситись у суспільне буття, а навпаки — мають виявлятися 
в контексті останнього як інтеракції оптимальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Правова комуніка-
ція забезпечує розв’язання спірних взаємин на основі максимального забезпечення прав і свобод усіх 
суб’єктів. Прикладом цьому є гендерно-правова експертиза шести базових законів України у сфері 
науки, культури, охорони здоров’я, оплати праці та встановлення пенсії за особливі заслуги перед Украї-
ною, на дотримання в них принципу рівноправ’я жінок та чоловіків, яку Міністерство юстиції здійснить 
протягом 2013 року за Наказом № 64/7 від 23.01.2013 р. [15]. У ході експертизи національне законодав-
ство піддається комплексному дослідженню на відповідність міжнародно-правовим актам з прав люди-
ни стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [16].

Як висновок слід зазначити, що Україна має доволі широку правову базу, яка регламентує усі питання 
гендерної рівності; але законодавчої фіксації принципу рівності між чоловіками та жінками недостат-
ньо для того, щоб впровадити його в життя: наша держава повинна вжити сукупність соціально-право-
вих заходів задля того, щоб суспільство відійшло від сформованих стереотипів і остаточно зрівняло 
в правах чоловіка та жінку. З іншого ж боку, влада не повинна оминати своєю увагою і чоловічу по-
ловину населення, скорегував дискримінуючи норми в законодавстві і створив цілу базу спеціального 
законодавства з приводу прав чоловіків.

За останні роки політика гендерної рівності і в суспільстві, і в освітній сфері стала одним із прі-
оритетних напрямів діяльності України. Проте поширення гендерних знань, яке почалося в Україні, 
не розподіляється рівномірно, а його успішність значною мірою залежить від зусиль окремих фахів-
ців. Гендерний підхід має розкрити та проаналізувати наявні відмінності в освіті хлопчиків і дівчаток, 
проблеми упереджень у змісті шкільної програми, гендерний дисбаланс у системі освіти загалом. Для 
цього необхідна подальша інтеграція гендерних досліджень у системі вищої освіти України, розвиток 
гендерно збалансованих навчальних планів шляхом запровадження нових знань про жінок у традицій-
ні соціальні та гуманітарні дисципліни, що потребує змін в ідеології вищої освіти в країні. Крім того, 
необхідно розробити таку політику в сфері освіти, яка забезпечувала б гендерні знання для жінок і чо-
ловіків, починаючи з раннього віку [4, с. 500].

Таким чином, питання гендерної рівності чоловіків та жінок — це питання суспільного та правового 
розвитку країни, рівня демократії на її теренах і навіть національної безпеки усієї держави; від опти-
мального вирішення питання гендерної рівності залежить майбутнє України.

Використані джерела:

1. Оніщенко Н. Правові аспекти гендерної політики в умовах подолання кризових явищ / Н. Оніщенко, О. Львова, Л. Макаренко // 
Віче. — 2009. — № 9. — С. 22-24.

2. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: [монографія] / [кол. авторів]; [за заг. ред. 
Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко]. — К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. — 352 с.

3. Оніщенко Н. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи / Н. Оніщенко, С. Береза, 
Л. Макаренко // Віче. — 2009. — № 17. — С. 25–28.

4. Основи теорії гендеру: [навч. посіб.] / В.П. Агєєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко та ін. — К.: К.І.С., 2004. — 536 с.
5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. [навч. посіб.] / П.М. Рабінович. — [видання 5-те, зі змінами]. — 

К.: Атіка, 2001. — 176 с.
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: [підручник] / О.Ф. Скакун. — К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. — 520 с.
7. Загальна теорія держави і права: [підручник] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; [за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Тка-

ченка, О.В. Петришина.] — Х.: Право, 2002. — 432 с.
8. Великий енциклопедичний юридичний словник / [за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка]. — К.: ТОВ Вид-во 

«Юридична думка», 2007. — 992 с.
9. Руднєва О.М. Гендерна рівність у праві України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 — «теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень» / О.М. Руднєва. — Х., 2002. — 178 с.
10. Аніщук Н.В. Правові засоби викоренення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналіз: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 — «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Н.В. Аніщук. 
— О., 2008. — 35 с.

11. Левченко К.Б. Управління процесами формування гендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти): автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / К.Б. Левченко. — Х., 2003. — 30 с.

12. Полховська І.К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 
12.00.02 — «конституційне право; муніципальне право» / І.К. Полховська. — Х., 2007. — 18 с.

Ісаєва В. В. Гендерна рівність у праві України: сучасний погляд



174 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

13. Гендер і державна політика / [пер. з англ.]; [упоряд. П. Ренкін]. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 394 с.
14. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IV [Електро-

нний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
15. Наказ Мін’юсту України «Про затвердження Плану проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на 2013 

рік» від 23.01.2013 р. № 64/7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0064323-13
16. Мін’юст проведе гендерну експертизу базових законів [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http: //zib.com.ua/ua/14439-minyust_provede_gendernu_ekspertizu_bazovih_zakoniv.html

Ісаєва В. В. Гендерна рівність у праві України: сучасний погляд.
Законотворчий процес із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні є актуальною політико-пра-

вовою проблемою. Гендерна теорія і гендерні дослідження належать сьогодні до пріоритетної галузі досліджень, а їх результа-
ти мають важливе значення для різних видів практики, в тому числі, і сфери права. Автор статті досліджує принцип рівності 
в гендерних відносинах; розглядає національну нормативну базу, приділяє увагу проблемам реалізації права в сфері взаємин 
чоловіків і жінок.

Ключові слова: гендер, гендерне право, гендерні правовідносини, гендерна рівність, дискримінація, рівноправність, права 
жінок, права чоловіків.

Исаева В. В. Гендерное равенство в праве Украины: современный взгляд.
Законодательный процесс по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине является актуальной 

политико-правовой проблемой. Гендерная теория и гендерные исследования относятся сегодня к приоритетной области иссле-
дований, а их результаты важны для различных видов практики, в том числе, и сферы права. Автор статьи исследует принцип 
равенства в гендерных отношениях; рассматривает национальную нормативную базу, уделяет внимание проблемам реализа-
ции права в сфере взаимоотношений мужчин и женщин.

Ключевые слова: гендер, гендерное право, гендерные правоотношения, гендерное равенство, дискриминация, равноправие, 
права женщин, права мужчин.

Isaeva V. Gender equality in the law of Ukraine: a modern view.
The legislative process to ensure equal rights and opportunities of women and men in Ukraine is an actual political and legal issue. 

Gender theory and gender studies are now a priority area for research, and the results are important for a variety of practices, including 
the realm of law. The author explores the principle of equality in gender relations, considering the national regulatory framework 
focuses on issues of law in the fi eld of relations of men and women.

Key words: gender, gender rights, gender relationship, gender equality, discrimination, equal rights, women’s rights, the rights of 
men.

Рекомендовано до друку відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



175• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

УДК 340.1
Олександр Сергійович Кабанець,

аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Сучасні умови цивілізаційного розвитку потребують від України вироблення повноцінної та плано-
мірної розбудови демократичної правової держави. Реалізація державної політики можлива за рахунок 
ефективного і дієвого правового механізму. Як зазначає Б. Попов: «Національне відродження України 
пов’язане як з реалізацією національної ідеї», так і з втіленням в соціальне і культурне буття україн-
ського народу принципів соціальної, правової та демократичної держави [1, с. 237-240].

На переконання німецького філософа К. Ясперса: «Свобода людини починається з того моменту, 
коли в державі, в якій вона проживає, набирають чинності ухвалені закони. Така свобода називається 
політичною свободою, а держава, в якій діє свобода, основана на законах, називається правовою держа-
вою» [2, с. 214]. Проаналізувавши позицію вченого можна сформулювати думку, що правовим механіз-
мом функціонування демократії виступає правова держава, реалізована на практиці.

Термін «правова держава» вперше був сформульований німецьким вченим К. Велькером у 1813 р., 
а в 1829 р. його співвітчизник Р. Моль ввів це поняття в обіг. Ідею правової держави як юридичної 
конструкції було вироблено наукою права в XVIII-XIX ст. в період, коли формувався державний устрій 
країн [3, с. 26]. 

Класична філософсько-правова думка пов’язує ідею правової держави з ідеєю свободи, автономії осо-
бистості. Вона виходить з можливості встановлення таких відносин між людиною й державою, коли: 
по-перше, джерелом права вважається особистість, а не держава; по-друге, змінюється уявлення про 
співвідношення між державою й законом, від звичної формули «закон є інструментом державної влади» 
здійснюється перехід до принципу «держава є інструментом закону»; по-третє, визнається, що держава 
стає правовою в силу того, що не суперечить і не порушує права людини, а зміцнює й захищає їх [4, с. 24]. 

В той же час ми повинні усвідомлювати необхідність органічної єдності демократичної, правової 
та соціальної держави. На думку Н. Оніщенко та Н. Пархоменко єдність демократичної, соціальної та 
правової держави проявляється у тому, що як демократична держава, вона слугує свободі як вищій цін-
ності, сприяє рівному доступу кожного до власності, виборів тощо; як правова держава, вона забезпечує 
організацію всіх сфер життя на принципах права, гарантує правопорядок тощо; як соціальної — визнає 
людину найвищою соціальною цінністю, розподіляє економічні блага відповідно до принципу соціаль-
ної справедливості [5, с. 8-9]. 

Серед науковців, особливо в останні роки, активізуються дискусії про правову державу як про по-
няття, що оптимально відображає діалектичний взаємозв’язок держави та права і можливість найбільш 
ефективного впливу такого зв’язку на сучасний суспільний розвиток. В. Юзвіков зазначає, що у сус-
пільній свідомості все більше стверджується думка, що заснована на демократичних принципах право-
ва держава може стати ефективним знаряддям врегулювання конфліктів, що виникають у суспільстві, 
ствердження в ньому законності правопорядку [6, с. 34]. 

В Основному Законі держави зазначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, 
що забезпечується дотриманням положень Конституції України і законів, що ухвалюються на її основі. 
Для правової держави, як зазначає В. Савельєв необхідно щоб усі, у тому числі і сама держава, дотриму-
валися законів —…з тією лише умовою, щоб самі ці закони були правовими [7, с. 45]. 

Для правової держави характерне верховенство закону в усіх сферах суспільного життя. У правовій 
державі жоден державний орган, посадова особа, колективна або громадська організація, жодна людина 
не можуть посягати на закон. За його порушення вони несуть юридичну відповідальність [8, с. 120].

Правова держава характеризується низкою ознак, що стосуються організації державної влади, стану 
правової та судової систем, становища особи в суспільстві та її взаємин з державою тощо. 
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Першою і головною ознакою правової держави є здійснення державної влади відповідно до консти-
туційно визначення владних повноважень між законодавчими, виконавчими та судовими органами.

Другою ознакою правової держави виступають гарантії прав і свобод людини — визнання природ-
них, невід’ємних і невідчужуваних прав і свобод людини вищою соціальною цінністю і безпосередньо 
чинним правом; гарантування їх здійснення — створення ефективних процедурно-юридичних механіз-
мів їх забезпечення (реалізації, охорони, захисту). Реалізація гарантій цих прав і свобод в ідеалі забез-
печується в процесі невтручання держави в справи громадянського суспільства [9, с. 150].

Дійсно, слід підкреслити, що серед ознак сучасної і правової держави є дотримання проголошеного 
принципу визнання права, дотримання права і обмеження правом усіх сфер владної діяльності, оскіль-
ки найважливішою цінністю виступає людина, її права, інтереси особи, які визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави [10, с. 19].

Держава, зі свого боку, повинна створювати сприятливі умови для реалізації прав особистості: права 
на освіту, на соціальне забезпечення, на судовий захист, на приватну власність тощо. П. Рабінович за-
значає, що уся історія людства може бути інтерпретована як історія боротьби за права людини [11, с. 26]. 
В процесі становлення і розвитку основоположних прав людини та поступового їх забезпечення форму-
валися соціально-нормативні джерела — як міжнародні, так і національні.

Аналізуючи стан дотримання прав людини в Україні доцільно звернути увагу на соціологічні до-
слідження, проведені УЦЕіПД ім. А. Разумкова. Так, якщо в цілому оцінити дотримання прав людини 
в Україні за п’ятибальною шкалою, де «1» означає, що права дуже погано дотримуються, а «5» — дуже 
добре, то можна отримати таку картину: в 3,32 бала оцінюються дотримання базових прав особистості 
(право на життя, особисту свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, недоторканість 
особи, право на таємницю листування тощо); 2,39 — соціальні та економічні права (права на працю, до-
статній життєвий рівень, соціальний захист, право на ведення власного бізнесу тощо); 3,02 — культурні 
права; 2,57 — екологічні права.

Згідно з наведеними даними стає зрозумілим, що більшість українських громадян не задоволені тим, 
як держава забезпечує реалізацію їхніх законних прав і інтересів. Виходячи з цього, ми можемо зробити 
висновок, про низьку спроможність державної влади забезпечувати погодженість і реалізацію інтересів 
соціальних груп і громадян, що створює потенційну основу для можливих державних конфліктів. 

Вітчизняні науковці також звертають увагу на проблеми забезпечення дотримання прав і свобод лю-
дини та громадянина. На думку О. Зайчука права людини і громадянина становлять невід’ємний ком-
понент права; їх існування поза правом неможливе, так само як і право немислиме без прав людини. 
Система норм права не може претендувати на статус права, якщо вона не гарантує свободу і рівність за 
допомогою прав людини і громадянина [12, с. 26]. 

С. Стеценко відзначає, що рівність та справедливість мають наповнюватись реальним змістом у 
правотворчій та правозастосовній практиці України. Держава повинна намагатися створювати умови, 
за яких загальнодемократичні цінності зможуть співіснувати із соціальними стандартами. При цьому 
рівність і справедливість мають стати свого роду «дороговказом» для державної соціальної політики 
та одночасно «бар’єром» від поспішних, необґрунтованих кроків держави у соціальній сфері [13, с. 68].

Третьою ознакою правової держави — є взаємна відповідальність держави і особи. Особа відпові-
дальна за свої дії перед державою, так само як держава відповідальна перед особою за невиконання 
взятих на себе зобов’язань, за порушення норм, які гарантують права та свободи особистості [9, с. 150].

Держава та індивід повинні бути в рівній мірі відповідальними за свої дії перед законом. Н. Оніщенко 
наголошує, що особливу увагу, в контексті становлення правової держави, потрібно приділяти інституту 
відповідальності держави перед особою, як одній із основних гарантій прав і свобод людини, закріплених 
у чинному законодавстві. Держава встановлює механізм власної публічно-правової відповідальності, бере 
на себе обов’язок забезпечити також можливість її реалізації, зробити доступною її для громадян. Таким 
чином, підкреслює дослідниця, досягається послаблення тиску держави на суспільство і водночас підви-
щується можливість його контролю за діями держави, за рішеннями її органів та посадових осіб [14, с. 53].

Четверта ознака правової держави — верховенство закону у всіх сферах суспільного життя [9, с. 150]. 
Під верховенством закону, зазначає Ю. Шемшученко, мається на увазі насамперед верховенство Консти-
туції [15, с. 6]. Н. Колосова вказує, що верховенство закону передбачає наявність конституційної відпо-
відальності як самостійного виду юридичної відповідальності, коли настання юридичних наслідків для 
суб’єктів конституційної відповідальності спрямоване на захист Конституції [16, с. 86].

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Саме закон, а не суб’єктивна державна (або будь-яка інша) воля, повинен встановлювати права та 
обов’язки усіх без винятку учасників суспільних відносин. 

Об’єктивний аналіз реальної дійсності свідчить, що Україна перебуває на шляху становлення пра-
вової держави, що супроводжується низкою проблем. Прихильники теорії правової держави вважа-
ють, що розбудова останньої повинна була б привести громадян до всезагального добробуту. Водночас, 
реальність свідчить, абсолютизація принципів індивідуальної свободи, невтручання держави в еконо-
мічну і соціальну сфери громадянського суспільства призвели до посилення монополізації економіки та 
соціальної нерівності, загострення соціальних суперечностей, знецінення самих ідей свободи і рівності, 
оскільки більшість громадян не мають для них матеріального підґрунтя. 

Конституція України, проголошуючи Україну соціальною державою, встановлює, що кожний має 
право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, жит-
ло. Кожний має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 

Аналізуючи умови створення соціальної держави в Україні, дослідники виділяють економічні (за-
безпечення економічної стабільності), правові (законодавче забезпечення наповнення реальним змістом 
характеристик, що закріпленні в статті 1 Конституції України) та організаційно-управлінські фактори 
(лімітація сваволі адміністративно-чиновницької бюрократії та вдосконалення системи державного 
управління) [9, с. 79]. Тому розробка механізму реалізації соціальної державної політики повинна пе-
редбачати систему правових, фінансово-економічних та організаційних важелів, які забезпечують со-
ціальні права та гідний прожитковий мінімум кожному громадянину.

В Україні за роки незалежності були створені конституційно-правові засади функціонування право-
вої державності та її основні механізми: закладені основи парламентаризму, реалізовано принцип поді-
лу влади. Тим самим сформовані основні структурні елементи правової держави, що дало можливість 
цивілізованого функціонування влади, її утримання від силового вирішення спорів і протиріч між її 
окремими гілками. 

Відбулись зрушення в оцінці прав і свобод людини, у їх конституційно-правовому регулюванні, 
намічено шляхи їх реалізації та створені відповідні правові механізми. Україна визнала юрисдикцію 
європейських інститутів захисту прав і свобод людини. Піддана глибокій трансформації національна 
система законодавства. Оновлена значна кількість правових інститутів, які забезпечують реалізацію прав 
і свобод громадян. Забезпечена ідеологічна і політична свобода, вільна діяльність політичних партій.

Однак більшість ознак української правової державності мають формальний характер, а побудувати 
правову державу лише за формальними ознаками неможливо. Без органічного поєднання легітимної 
влади із забезпеченою у суспільстві свободою, без ефективного функціонування гілок влади з дотри-
манням вимог її поділу, забезпечення верховенства закону в діяльності держави та усіх сферах суспіль-
ного життя, законотворчості — з відповідністю самих законів суспільній етиці розбудова правової дер-
жавності неможлива. 

Фундаментом, передумовою правової державності є формування громадянського суспільства, у яко-
му був би забезпечений вільний і всебічний розвиток кожної особистості, суспільства, у якому функціо-
нували б демократичні громадські інститути, що забезпечують свободу слова та інформації, гарантують 
силою громадської думки і суспільної моралі вільні вибори, наявність легальної опозиції та багатопар-
тійність і цим самим унеможливлюють узурпацію влади. Однак, слід зазначити, що громадянське сус-
пільство на сьогодні в Україні так і не сформовано. Українська держава лише стала на шлях до побудови 
громадянського суспільства. 

Важливим елементом побудови правової держави є зміцнення демократичних традицій функціону-
вання державної влади. Проте, усталеність у здійсненні демократичної влади є довготривалим проце-
сом. За умови збереження вільних виборів, демократичного політичного режиму, свободи преси, фор-
мування поваги до прав і свобод громадян з боку держави та її посадових осіб дані традиції в Україні, 
безперечно, сформуються. 

Побудова реальної правової держави значною мірою залежить від рівня соціально-економічного роз-
витку країни, накопичення матеріальних благ, що давало б можливість здійснення ефективної соціаль-
но-економічної політики, забезпечення соціально-економічних прав громадян. Саме тому поняття пра-
вової держави у багатьох країнах є невід’ємним від поняття соціальної держави.

Однак загострення соціально-економічної кризи в Україні, яка існує протягом тривалого часу, не 
дає підстав для ефективного здійснення соціально-економічної політики. Населення розчароване не-
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здатністю держави надати ефективні гарантії для достатнього життєвого рівня для особи та її сім’ї. 
Відтак, це негативно впливає на підтримку населенням державної політики, актів законодавства, які 
приймаються парламентом, позначається на легітимності самої влади. Знижується рівень законослух-
няності громадян, поваги до закону.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що правовим механізмом функціонування демократії 
в Україні виступає правова, соціальна держава, реальні підвалини якої закладені в Конституції України 
та інших законодавчих актах, сформовані її основні структурні елементи. Проте, на практиці розбудова 
правової державності має формальні ознаки, що проявляється у слабкості інститутів громадянського сус-
пільства, відсутності реального поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову з дотриманням принципу 
стримування і противаг, недотримання верховенства закону як у діяльності державних інститутів, так і сфе-
рах суспільного життя, допускаються численні порушення прав і свобод людини та громадянина. З іншого 
боку, реальна дія механізмів правової державності і формування стійких демократичних традицій є довго-
тривалим процесом, який вимагає величезних зусиль і взаєморозуміння між владою і суспільством, дале-
коглядності і патріотизму політичної та культурної еліти суспільства, відмови від авторитарної спадщини.
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Кабанець О. С. Правовий механізм функціонування демократії в Україні.
Сучасні умови цивілізаційного розвитку потребують від України повноцінної і планомірної розбудови демократичної та 

правової держави. Правовій державі характерне верховенство права і закону в усіх сферах суспільного життя. У статті зазнача-
ється, що правова держава характеризується низкою ознак, які стосуються організації державної влади, стану правової систе-
ми, становища особи в суспільстві та її взаємин з державою тощо. До вказаних ознак відносяться: здійснення державної влади 
відповідно до повноважень між законодавчими, виконавчими та судовими органами; правова держава гарантує права і свободи 
людини; взаємна відповідальність держави і особи; верховенство закону у всіх сферах суспільного життя. Зроблено висновок, 
що правовим механізмом функціонування демократії в Україні виступає правова, соціальна держава, реальні підвалини якої 
закладені в нормативних документах країни. 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Ключові слова: правова держава, демократична держава, верховенство права, верховенство закону.
Кабанец А. С. Правовой механизм функционирования демократии в Украине.
Современные условия цивилизационного развития требуют от Украины полноценного и планомерного развития демокра-

тического и правового государства. Правовому государству характерно верховенство права и закона во всех сферах обществен-
ной жизни. В статье отмечается, что правовое государство характеризуется рядом признаков, относящихся к организации го-
сударственной власти, состояния правовой системы, положения человека в обществе и его взаимоотношений с государством 
и т.п. К указанным признакам относятся: осуществление государственной власти в соответствии с полномочиями между 
законодательными, исполнительными и судебными органами; правовое государство гарантирует права и свободы человека; 
взаимная ответственность государства и личности; верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Сделан вывод, 
что правовым механизмом функционирования демократии в Украине выступает правовое, социальное государство, реальные 
основы которого заложены в нормативных документах страны.

Ключевые слова: правовое государство, демократическое государство, верховенство права, верховенство закона.

Kabanets О. A legal mechanism of functioning of democracy is in Ukraine.
The modern terms of civilization development need valuable and systematic development of the democratic and legal state from 

Ukraine. To the legal state characteristic supremacy of right and law in all spheres of public life. In the article marked, that the legal 
state is characterized by the row of signs, that touch organization of state power, state of the legal system, position of person in society 
and his mutual relations with the state and others like that. To the indicated signs belong: realization of state power in accordance 
with plenary powers between legislative, executive and judicial bodies; the legal state guarantees rights and freedoms of man; mutual 
responsibility of the state and person; supremacy of law is in all spheres of public life. Drawn conclusion, that as a legal mechanism 
of functioning of democracy the legal, social state the real foundations of that the countries stopped up in normative documents comes 
forward in Ukraine. 

Key words: the legal state, democratic state, supremacy of right, supremacy of law.
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ПРАВО ТА МОРАЛЬ ЯК СКЛАДОВІ ДУХОВНОЇ 
КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА (ПРАВО, МОРАЛЬ, 

ГІДНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧЕСТЬ)
У регулюванні суспільних відносин право взаємодіє з мораллю. Для визначення правових норм необхід-

ний не тільки їхній всебічний аналіз з урахуванням ідей правосвідомості суспільства, соціального поряд-
ку, але й виявлення взаємозв’язків норм права з принципами та нормами моралі, з моральною свідомістю 
суспільства. Застосування норм права вимагає глибокого вивчення моральної оцінки життєвих відносин, 
обставин у конкретній юридично значущій справі. Аналіз моральних відносин, їхня оцінка мають особливо 
важливе значення при розгляді шлюбно-сімейних, багатьох цивільних та кримінальних справ.

Як форма суспільної свідомості, комплекс відносин і норм, мораль виникає раніше політичної та право-
вої форм свідомості. Звичаї, мораль регулювали поведінку людей у первіснообщинному ладі [2, с. 144-149].

У моралі виражені уявлення людей про добро та зло, справедливість, гідність, честь, працьовитість, мило-
сердя тощо. Норми моралі — продукт історичного розвитку людства, вони сформувалися у боротьбі зі злом, 
за утвердження добра, людолюбства, справедливості, щастя людей. На розвиток моралі впливають соціаль-
ні відносини, інші форми суспільної свідомості. Моральні принципи та норми, врешті-решт, визначаються 
економічними умовами життя суспільства. У розвитку людства відзначається моральний прогрес, зростання 
ролі моральної культури в цілому. Однак моральний розвиток людства зазнає певних протиріч. Загальнолюд-
ське в моралі стикається з проявами групової моральної свідомості, відбувається взаємодія, наприклад, за-
гальнолюдського і вузькопартійного. Значний вплив на мораль, утвердження загальнолюдських норм моралі 
у свідомості, в поведінці людей справляє релігія. Загальнолюдський зміст моральності знаходить свій вираз 
у «золотому правилі», що говорить: «Поводься по відношенню до інших так, як ти хотів би, щоб вони по-
водилися по відношенню до тебе». Принципи моралі — це основи, вихідні вимоги, що охоплюють суспільне 
та особисте життя людини. Вони конкретизуються у вигляді норм, що регулюють поведінку людей у певних 
життєвих ситуаціях. Норми моралі тоді стають основою моральної поведінки людини, коли вони затверджу-
ються в її самосвідомості, набувають якості переконання, зливаються з її почуттями та емоціями.

Історія розвитку цивілізації свідчить, що право та мораль як складові частини духовної культури сус-
пільства органічно взаємопов’язані. Правова система державно-організованого суспільства закріплює 
життєво важливі для всього суспільства вимоги моралі, моральні настанови [5, с. 39]. Законодавча влада 
у роботі по вдосконаленню права враховує стан суспільної моралі, моральну культуру населення країни, 
виходить з того, що моральна основа права є найважливішою складовою величиною загальної регуля-
тивної потенції права, що право має бути моральним, закони повинні бути справедливими й гуманними. 
В Україні певну роль в зазначених процесах відіграє Національна експертна комісія України з питань 
захисту суспільної моралі.

Найбільшу моральну цінність являють собою основні права людини — юридичне вираження 
її свободи та гідності. Фактична реалізація цих прав є умовою людського щастя, тому що права людини, 
власне кажучи, є її прагненням до щастя, що визнане законом. На тісний зв’язок між правом та мораллю 
вказують історичні пам’ятки права стародавнього світу, середніх віків та Нового часу. Про це ж свідчить 
застосування морально-етичних понять при оцінці змісту законів та інших джерел права. Стародавній 
вислів «jus est ars boni et gegui» («Право є мистецтво добра і справедливості») розкриває органічний 
зв’язок права та моралі. В роботі Г. Гегеля «Філософія права» питання права трактуються в органічному 
зв’язку з моральністю, мораллю. У гегелівському вченні трьома основними рівнями розвитку поняття 
права є: абстрактне право, мораль та моральність. «Правове і моральне не можуть існувати кожне саме 
по собі, і вони повинні мати своїм носієм і своєю основою моральне тому, що праву бракує моменту 
суб’єктивності, а мораль, знов-таки, одностороння, тому що має виключно суб’єктивність, і, таким чи-
ном, обидва моменти самі по собі не володіють дійсністю» [3, с. 177].
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Зв’язок права та моралі знаходить вираження й у теорії права, в інтерпретації ряду юридичних проб-
лем. Наприклад, питання про співвідношення права та закону, яке має давню історію, можна правильно 
зрозуміти й вирішувати, виходячи з органічного взаємозв’язку права та моралі. У пізнанні якості закону 
аксіологічний підхід передбачає в оцінці змісті закону застосування категорій справедливості та гуман-
ності. Закон може виявитися невідповідним до цих соціально-філософських та етичних категорій. У цьо-
му випадку закон не може бути визнаним істинним правом, він не є право по-суті. Однак, розрізняючи 
право й закон, не можна догматично протиставляти їх один одному. Слід виходити із презумпції: закон 
є право. Це зміцнює престиж закону, правопорядок і суспільну моральність.

На дію моралі впливає весь уклад життя суспільства, саме соціальне спілкування індивідів; устано-
ви культури виховують громадян у дусі правової та моральної свідомості суспільства. На нашу думку, 
активну роль у вихованні моральної культури особистості відіграє позитивний приклад. Він сприяє тому, 
що вимоги моралі стають елементом, складовою частиною самосвідомості людини, її переконанням 
і моральною позицією. Поряд із розвитком культури, свідомості громадян, зростає ефективність право-
вого регулювання суспільних відносин, виконання норм права сприймається громадянами як обов’язок 
перед державою і суспільством, поширюється і поглиблюється взаємодія права та моралі.

Проблема співвідношення права та моралі в усі часи була в центрі уваги представників правової та 
філософської думки. Чимало аспектів цієї проблеми вивчалося у свій час Ціцероном [7, с. 285], Арісто-
телем [1, с. 650], Г. Гегелем [3, с. 177], Г. Кельзеном [4, с. 7-13, 15, 17-19] тощо. Проаналізуємо погляди 
останнього щодо взаємозв’язку та взаємодії права та моралі як певних соціальних норм, соціальних 
регуляторів для ілюстративної прикладної демонстрації вищевикладеного.

Г. Кельзен, створюючи та аналізуючи власну, так звану «чисту» теорію права, велику увагу приділив 
співвідношенню права та моралі.

Визнаючи право сукупністю норм, його тим самим відмежовують від природи, а правознавство — 
від природознавства. Проте, крім правових норм, існують ще й інші норми, які регулюють поведінку 
людей по відношенню один до одного, і тому правознавство — це не єдина дисципліна, яка займають-
ся вивченням та описом соціальних норм. Інші соціальні норми можна об’єднати терміном «мораль», 
а дисципліна, що їх вивчає та описує, — називається «етика».

Оскільки справедливість є вимогою моралі, то співвідношення справедливості й права необхідно роз-
глядати разом із співвідношенням моралі та права. При цьому, вважає Г. Кельзен, необхідно мати на увазі, 
що мораль часто плутають з етикою, так само як право з правознавством, вважаючи, що етика регулює 
людську поведінку, визначає права та обов’язки людей, тобто владно встановлює норми, в той час як ця 
сфера стосується моралі, а етика може лише вивчати та описувати моральні норми. Методологічній «чи-
стоті» правознавства, за Г. Кельзеном, загрожує небезпека не тільки тому, що часто не помічають межі, 
які відмежовують право від правознавства, а набагато частіше тому, що правознавство не відрізняють від 
етики і, відповідно, не помічають чіткої відмінності між мораллю та правом.

Відмінність права та моралі не може торкатися змісту поведінки, до якої зобов’язують людину 
норми цих обох соціальних порядків. Г. Кельзен наводить такий приклад: самогубство може бути за-
боронено не тільки мораллю, але й правом; сміливість може бути не тільки моральною, але й право-
вою. Таким чином, поширена думка про те, що право визначає зовнішню поведінку, а мораль — вну-
трішню, є невірною. Норми обох порядків визначають і ту, й іншу поведінку: сміливість, як моральна 
доброчесність, ґрунтується не тільки на духовній якості безстрашності, але й на зовнішній поведінці, 
обумовленій цією якістю [4, с. 7-13, 15, 17-19].

Г. Кельзен вважає, що поведінка людини є моральною тоді, коли вона діє всупереч своїм схиль-
ностям та егоїстичним інтересам, а встановлений моральною нормою обов’язок поводити себе на-
лежним чином існує й тоді, коли схильності та егоїстичні інтереси суперечать визначеній поведінці. 
Те саме стосується й обов’язків, що встановлюють правові норми. Таким чином, і моральний по-
рядок, і правовий порядок як соціальні порядки визначають поведінку, яка може бути протилежною 
схильностям та егоїстичним інтересам людей.

Погоджуючись з Г. Кельзеном, зазначимо, що мораль та право не суттєво відрізняються з огляду фор-
мування норм. Подібно нормам права, норми моралі породжують звичку чи свідоме «встановлення». 
У цьому розумінні мораль, як і право, є позитивною; наукова етика вивчає тільки позитивну мораль, так 
само як правознавство вивчає тільки позитивне право.

Відмінність між правом та мораллю необхідно шукати не в тому, що саме ці порядки «наказують» чи 
«забороняють», а в тому, як вони наказують чи забороняють (певну поведінку). Принципову відмінність 
між правом та мораллю можна виявити лише за умови, що право буде розглядатися як примусовий по-
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рядок, тобто нормативний порядок, який спрямований на визначення належної поведінки та пов’язаний 
із соціально-організованим актом примусу, а мораль — як соціальний порядок, який не передбачає та-
кого роду санкцій. Санкції моралі як соціального порядку полягають лише у схваленні поведінки, яка 
відповідає нормі, та в засудженні поведінки, що їй суперечить, а про застосування фізичної сили, — по-
яснює Г. Кельзен, — взагалі не йдеться.

У «чистій» теорії права Г. Кельзен вказує на те, що визначення права та моралі різними видами нор-
мативних систем призводить до питання про їх співвідношення. Це питання має декілька спрямувань. 
По-перше, яке фактичне співвідношення між правом та мораллю? По-друге, яким це співвідношення 
повинно бути? Г. Кельзен вважає, що ці два питання часто ототожнюють і це призводить до непоро-
зуміння. «На перше питання, — пише вчений, — відповідають по-різному: одні вважають, що право 
є моральним за своєю природою, інакше кажучи, поведінка, яка визначається правовими нормами, ви-
значається й моральними нормами, а якщо деякий соціальний порядок визначає поведінку, яка забо-
ронена мораллю, то цей порядок не є правом, бо він несправедливий; інші вважають, що право може 
і не бути моральним (тобто справедливим), але соціальний порядок, який не є моральним, може бути 
правом» [4, с. 7-13, 15, 17-19].

Г. Кельзен зауважує: якщо питання про співвідношення права та моралі розглядати як питання про 
зміст права, а не про його форму, та стверджувати, що право за своєю природою має моральний зміст 
і являє собою моральну цінність, то право існує всередині сфери моралі, і тому правопорядок є скла-
довою частиною морального порядку, тобто право є моральним і за своєю природою — справедливим. 
Таким чином, виходячи із змісту права, можна зробити висновок, що правопорядок є частиною моралі, 
а право і справедливість — тотожні.

Однак, проводжуючи аналіз співвідношення права та моралі, вчений зазначає, що в різні часи та 
в різних просторових вимірах люди вважали справедливим та несправедливим зовсім різні поняття, і 
тому неможливо визначити загальний елемент у змісті різних моральних порядків. Таким чином, абсо-
лютних моральних цінностей не існує, і будь-які моральні цінності є відносними [4, с. 7-13, 15, 17-19].

Загальною ознакою, яка притаманна усім моральним системам, є те, що ці системи містять соціаль-
ні норми, тобто такі норми, які передбачають певну поведінку одних людей по відношенню до інших, 
а, отже, встановлюють належну поведінку. Таким чином, загальним для всіх моральних систем є їх фор-
ма, нормативний характер. Погоджуючись саме з таким висновком, можна стверджувати, що право за 
своєю природою є моральним. Отже, питання про співвідношення права та моралі — це питання про те, 
що право є правовою цінністю, яка водночас є відносною моральною цінністю.

Г. Кельзен стверджує, що теорія позитивного права вимагає розмежування права і моралі взагалі та 
права і справедливості зокрема. Така теорія позитивного права спрямована проти традиційного уявлення 
про те, що існує одна-єдина, тобто абсолютна мораль, а, отже, й абсолютна справедливість. Поділ пра-
ва та моралі, права і справедливості означає, що позитивний правопорядок не залежить від абсолютної 
моралі. Якщо узяти до уваги відносні моральні цінності, то те, що право має бути моральним, означає 
лише, що конструкція позитивного права має відповідати певній моральній системі — одній із багатьох 
можливих. Отже, вимога розділити право і мораль, право і справедливість при відносних моральних 
цінностях означає наступне: по-перше, певний правопорядок оцінюється як моральний чи неморальний, 
справедливий чи несправедливий і співвідноситься з однією із багатьох можливих моральних систем, 
а не з однією абсолютною мораллю. (тобто існує лише відносне, а не абсолютне оціночне судження); по-
друге, дійсність позитивного правопорядку не залежить від того, відповідає він моральній системі чи ні.

Відносна мораль не може виконувати покладену на неї функцію — забезпечити абсолютний крите-
рій оцінки позитивного права. Такий критерій взагалі неможливо визначити шляхом наукового пізнан-
ня. Але це ще не означає, що не існує інших критеріїв. Кожна моральна система може бути таким крите-
рієм. Оцінюючи конструкцію позитивного правопорядку з моральної точки зору (справедлива вона, чи 
ні), необхідно мати на увазі, що критерій оцінки є відносним, та існує можливість оцінювати позитив-
ний правопорядок з позиції іншої моральної системи. Відповідно до цього, Г. Кельзен робить висновок: 
якщо деякий правопорядок з точки зору однієї моральної системи оцінюється як несправедливий, то 
з точки зору іншої системи може бути оцінений, навпаки, як справедливий [4, с. 28-32].

Якщо моральний порядок не наказує підкоритися позитивному правопорядку при будь-яких обста-
винах, а отже, існує можливість розходження між мораллю та правопорядком, то вимога відрізняти пра-
во від моралі та правознавство від етики означає, що дійсність позитивних правових норм не залежить 
від їх відповідності моральному порядку. Таким чином, з точки зору позитивного права правова норма 
може бути дійсною, навіть якщо вона суперечить моральному порядку.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Ще стародавні філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) вказували на значення цих головних показ-
ників суспільної поведінки, їхню єдність та протиріччя. 

Слід зазначити, що ми не вступаємо тут у полеміку, що ведеться в літературі навколо поняття права, 
але дотримуємося думки, відповідно до якої право — це похідні від держави норми, покликані виража-
ти ідеї гуманізму, моральності, справедливості, природних прав людини, міру свободи особи; баланс 
інтересів між різними прошарками суспільства. 

Юристи у своїй діяльності вивчають, тлумачать, застосовують, насамперед, правові норми — це їх 
спеціальність. Але вони для оцінки поведінки суб’єктів правових відносин і правильного розв’язування 
виникаючих колізій, постійно звертаються і до етичних критеріїв, оскільки в основі права лежить мораль.

Російські правознавці (В. Соловйов, І. Ільїн та ін.) незмінно підкреслювали, що право є лише міні-
мум моральності або юридичне оформлена мораль. Право — засіб реалізації морально-гуманістичних 
ідеалів суспільства. Без уроків моральності, моралі, етики право немислиме. В. Соловйов, наприклад, 
визначав право як «примусову вимогу здійснення мінімального добра чи порядку, що не допускає сві-
домого прояву зла» [6, с. 30-43].

Мораль — найважливіший соціальний інститут, одна із форм суспільної свідомості. Вона являє собою 
сукупність життєвих принципів, поглядів, оцінок, переконань і заснованих на них норм поведінки, які 
історично складаються та розвиваються, а також визначають та регулюють ставлення людей один до одного, 
до суспільства, держави, родини, колективу, класу, навколишньої дійсності. Без належної моралі, відповід-
ної критеріям людяності, неможливо говорити про право, правову систему, відповідну інтересам людини.
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Калетник О. М. Право та мораль як складові духовної культури суспільства (право, мораль, гідність, справедли-
вість, честь).

Стаття присвячена питанням взаємозв’язку, взаємовпливу, взаємовідповідності права і моралі — найбільш дієвим поведін-
ковим регуляторам. Втім зазначено, що їх єдність зовсім не викликає протиріч та колізій між ними. Саме відповідність права 
і моралі стають критеріями оцінки закону як правового та справедливого. Окрема увага присвячена категоріям «етика» — мо-
раль, «правознавство» — право. Ілюстрованою, прикладною основою викладу стають погляди та вчення Г. Гегеля, Г. Кельзена, 
а також видатних мислителів стародавнього світу.

Ключові слова: право, мораль, справедливість, гідність, етика, правознавство, правопорядок, моральний порядок.

Калетник О. Н. Право и мораль как составные духовной культуры общества (право, мораль, достоинство, справед-
ливость, честь).

Статья посвящена вопросам взаимосвязи, взаимовлияния и соответствия права и морали — наиболее действенным пове-
денческим регуляторам. Впрочем указано, что их единство вовсе не вызывает противоречий и коллизий между ними. Именно 
соответствие права и морали становятся критериями оценки закона как правового и справедливого. Отдельное внимание по-
священо категориям «этика» — мораль, «правоведение» — право. Иллюстрированной, прикладной основой изложения стано-
вятся взгляды и учения Г. Гегеля, Г. Кельзена, а также выдающихся мыслителей древнего мира.

Ключевые слова: право, мораль, справедливость, достоинство, этика, правоведение, правопорядок, моральный порядок.

Kaletnik O. Right and moral as constituents of spiritual culture of society (right, moral, dignity, justice, honour). 
The article deals with the relationship, mutual, reciprocal rights and morality — the most effective behavioral regulators. However, 

indicated that their unity does not cause confl icts are confl icts between them. It was the conformity of laws and morals are the evaluation 
criteria of the law as a legal and fair. Special attention is devoted to the category of «ethics» — moral, «jurisprudence» — right. 
Illustrated, and applied basis of presentation are the views and teachings of G. Hegel, G. Kelsen, and prominent thinkers of the ancient 
world.

Key words: right, morality, justice, dignity, ethics, jurisprudence, law and order, moral order.
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СВОБОДА, РІВНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Проблема ціннісного аналізу правової реальності була предметом наукового дослідження пред-
ставників філософії права та теорії права. Методологічною основою наукового дослідження правової 
реальності слугують праці класиків світової думки Арістотеля, Ф. Аквінського, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта і видатних дореволюційних вчених України та Росії — Б. Чичеріна, 
М. Драгоманова, Л. Петражицького, Б. Кістяківського, Е. Спекторського, М. Алексєєва. Дослідження 
феномену права у радянський період було предметом уваги таких вчених як Г. Остроумов, В. Малахов, 
Р. Смирнов, Л. Спірідонов, В. Шаблін, В. Тененбаум, П. Рабінович та інші.

У пострадянський період питання правової реальності досліджували російські вченні — С. Алексєєв, 
В. Баранов, Л. Мамут, В. Нерсесянц, А. Поляков та західні філософи — Г. Радбурх, Г. Кельзен, М. Мюл-
лер, Є. Фехнер, А. Кауфман, Л. Фуллер, Ю. Хабермас, П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье. Вагомий науко-
вий внесок у розробку цього питання зробили талановиті українські науковці — О. Бандура, В. Бачинін, 
С. Максимов, А. Гарник, Ю. Уршов, А. Козловський, В. Шаповал, В. Шкода, І. Малінова. Однак такому 
аспекту дослідження правової реальності як відображення свободи, рівності та справедливості вченими 
ще не приділено достатньої уваги.

Метою даної статті є характеристика свободи, рівності та справедливості як соціально-правової 
реальності, що існує у суспільстві, певним чином закріплюється та гарантується.

Правова реальність, будучи фундаментальною науковою категорією, є складною системою 
взаємопов’язаних та взаємоузгоджених елементів, які у своїй єдності формують особливий вимір сус-
пільного буття — світ права і правових ідей.

Абстрактний характер правової реальності перешкоджає однозначному тлумаченню цього суспіль-
ного феномену, що, в свою чергу, призводить до плюралістичності його розуміння. З цього приводу 
у науці прийнято розрізняти широке та вузьке визначення правової реальності. В широкому розумінні 
правовою реальністю є уся сукупність правових явищ: правових норм, інститутів, правовідносин, пра-
вових доктрин, правової ідеології, правового менталітету [1, с. 148]. У вузькому значенні під правовою 
реальністю розуміються лише базисні правові реалії, по відношенню до яких усі інші правові явища 
є похідними. Тому під правовою реальністю у різних наукових школах прийнято розуміти правові нор-
ми (нормативізм), правовідносини, або ж «правові емоції» (психологічний напрямок) [2, с. 79].

Незважаючи на те, що широке та вузьке розуміння правової дійсності є різними, не слід їх проти-
ставити, оскільки загальна картина правової дійсності залежить від того, що саме взято за базисний (по-
чатковий) феномен. У зв’язку з цим С. Максимов пропонує інтегральну концепцію правової реальності 
як світу права, який конструюється із правових феноменів, впорядкованих в залежності від відношення 
до базисного феномена, як до «першореальності» права [1, c. 148].

На нашу думку, категорія «правова реальність» характеризує складний багатогранний феномен сус-
пільної реальності, який являє собою єдність суб’єктивного (внутрішнього) та об’єктивного (зовніш-
нього) аспектів буття права і складається із фундаментальних правових сутностей та інших похідних 
від них правових явищ, що об’єктивно існують у полі правової матерії та здійснюють постійний вплив 
на учасників суспільних відносин.

Правова реальність є особливим різновидом життя суспільства, складається зі всієї сукупності реально 
існуючих юридичних явищ — як первинних, так і похідних, позитивних і негативних, та позначає особли-
ву сферу буття права [3, c. 118]. Вона включає статику та динаміку права, відображає не лише інституцій-
ні форми, але й інші реальні прояви права, а також характеризує його дію на суспільні відносини. Правова 
реальність тісно пов’язана з економічною, політичною, культурною стороною життя суспільства, відо-
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бражає специфіку його правового розвитку, накопичені духовні цінності, рівень культури тощо. Вона ха-
рактеризує ідеальність буття права, тобто таке право, яким воно має бути в ідеалі та знаходить свій вираз 
в наукових ідеях, теоріях, доктрині, у людських діях і відносинах, тобто в різних проявах дійсності права, 
а не лише у вигляді інститутів та норм. Окрім того правова реальність нерозривно пов’язана з людською 
свідомістю, психологією і виступає способом суб’єктивного осмислення правового життя [1, c. 147].

Таким чином, правова реальність охоплює увесь існуючий комплекс правових явищ, як суб’єктивних, 
так і об’єктивних, які здійснюють вплив на суспільне життя і складають її зміст. Окрім того право-
ва реальність включає в себе також процеси формування, систематизації, ідеологічного обґрунтування 
і реалізації права. Правова реальність при цьому виступає як світ цивілізованих відносин між учасни-
ками суспільних відносин, які керуються нормами права. Вона виявляється у двох основних формах — 
об’єктивній і суб’єктивній. У першому випадку це — правові відносини та соціальні інститути, а також 
організації, обслуговуючі їх, а в другому — сфера правосвідомості з її цінностями та уявленнями про 
правову поведінку [4, с. 236].

Концепція правової реальності визначається образом права, його відображенням у людській правосві-
домості. Тому вона складається із взаємодії теорій різного рівня, правової ідеології; нормативних докумен-
тів, що належать до різних рівнів правового регулювання; буденного досвіду, що має справу з проявами 
правового життя — правопорушеннями, практикою дотримання прав людини і угод, і надає можливість 
будувати гіпотези, версії, і відчувати, що подане в них сталося і відбувається насправді [1, с. 149].

Правова реальність є складною багаторівневою системою, структура якої зумовлена співвідношен-
ням природного і позитивного права, а також формами їх здійснення, до яких відносяться рівні: ідея 
права, нормативно-правовий акт та правове життя. Кожен структурний рівень правової реальності, 
у свою чергу, має власну системну будову та конструюється із множини правових феноменів, які реаль-
но існують у суспільстві і здійснюють вплив на учасників суспільних відносин. 

Ідея права є тим вихідним рівнем правової реальності, в якому зосереджується уся істинність права 
як такого. Ідея права являє собою найбільш узагальнений, абстрактний вираз сутності права, його іде-
альність, тобто право таке, яким воно повинно бути. До цього рівня можливо віднести такі елементи як: 
природне право, принципи права, правові цінності, теорію права, правову доктрину, праворозуміння, 
правову ідеологію, правову культуру, правове виховання, єдність прав та обов’язків учасників правовід-
носин. Саме на цьому рівні правової реальності продукуються такі основоположні засади права як сво-
бода, рівність та справедливість, які одночасно є його характерними ознаками, цінностями та втіленням 
основних прав і свобод людини.

Передумови людської свободи, рівності та справедливості складають логічний мінімум права у пра-
вовій реальності суспільства. Право при цьому виступає своєрідною мірою свободи і рівності людей, 
встановленою державою таким чином, щоб свобода одного не обмежувала свободи іншого. Свобо-
да полягає у можливості чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання 
об’єктивної дійсності [5, с. 61]. Свобода є фундаментальною характеристикою людського існування, 
оскільки свобода — це не те, чим володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю. Як універсальна ха-
рактеристика людського буття, свобода стосується здатності людини обирати своє буття і керувати ним 
та безпосередньо пов’язана з відчуттям залежності, відчуження та відповідальності [5, с. 66].

Категорія «свобода» близька до поняття «право» в суб’єктивному розумінні, однак останнє має 
на увазі наявність більш чи менш чіткого механізму для реалізації і зазвичай відповідного обов’язку 
держави чи іншого суб’єкта здійснити яку-небудь дію (наприклад, надати роботу у випадку права на 
працю). У такому випадку свобода (як і право в суб’єктивному розумінні) — це міра можливої пове-
дінки суб’єкта суспільних відносин. Вона (свобода) є протилежною обов’язку, який є мірою належної 
поведінки суб’єкта суспільних відносин. З іншого боку, юридична свобода не має чіткого механізму 
реалізації, вона кореспондується із відповідальністю стримуватися від здійснення яких-небудь дій, які 
порушують дану свободу дій [6, с. 248].

Абсолютної свободи досягти не можна, але можливо бути вільним у тій мірі, у якій вільні інші учасни-
ки суспільних відносин. Тому у праві свобода трансформується в суб’єктивні права, яким відповідають 
обов’язки, що їх обмежують. Право виміряє та оформляє свободу у людських відносинах, свободу інди-
віда. Свобода є невіддільною від справедливості та становить її підставу. Свобода завжди є обмеженою 
конкретними рамками, які не допускають зловживання нею. Це своєрідна рівність у свободі. Свобода як 
принцип означає, що право виступає як міра свободи — політичної, економічної, ідеологічної. Принцип 
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свободи реалізується через надання свободи вибору суспільного ладу та форми правління, забезпечення 
захисту прав людини та задоволення основних потреб її життя, формування органів державної влади 
шляхом народного волевиявлення, створення умов для утвердження в суспільстві норм гуманістичної 
моралі, користування різними соціальними послугами держави і приватних осіб тощо [7, с. 19].

Ідея правової свободи як відповідної норми суспільних відносин та ідеалу суспільного устрою ле-
жить в основі юридичної рівності. Свобода характеризує спектр можливостей, сукупність різних ва-
ріантів вибору мети, засобів, способів реалізації інтересів і намірів особи, часу та обставин вчинення 
вчинку, який складається в кожній ланці генезису її поведінки. Право на свободу є невідчужуваним, 
невід’ємним правом кожної людини. Справедливість входить у саме поняття права. Право завжди є 
справедливим та водночас є носієм справедливості.

Право як форма суспільних відносин, побудованих на принципах юридичної рівності, не передба-
чає буквальної рівності між учасниками суспільних відносин, воно лише формалізує, впорядковує ці 
відносини на засадах єдиного підходу. Принцип юридичної рівності суб’єктів правовідносин має на 
увазі, що набуті ними реальні права завдяки нормам права і правовому порядку набувають рівності. Виз-
нання різних індивідумів формально рівними означає визнання їх рівної правоздатності, набутих тих 
або інших прав на відповідні блага, конкретні об’єкти тощо, однак це не означає рівності вже набутих 
конкретних прав на індивідуально-конкретні речі, блага тощо [7, с. 20]. 

Рівність у праві розглядається лише як формально юридична рівність, тобто рівність можливостей. 
Фактично різні люди зрівняні єдиною мірою. Формальна рівність і фактична рівність різняться між со-
бою. Так, формальна рівність не залежить від індивідуальних особливостей суб’єкта і тому носить фор-
мальний характер. Адже право не може стерти відмінностей між індивідами, воно покликане, тільки 
упорядкувати відносини між ними, звести їх до єдиної підстави. Право — це не «рівний масштаб, вжива-
ний до нерівних людей», а вживання рівного мірила, яке завжди дає нерівний результат, індивідуалізація 
абстрактних норм у відповідність з конкретними життєвими ситуаціями, завжди неоднаковими» [8, с. 5]. 
Принцип формальної рівності, покладено в основу розуміння права як особливої форми суспільних від-
носин. Право виступає формою суспільних відносин незалежних суб’єктів, які підпорядковують свою 
поведінку нормам права. Незалежність цих суб’єктів і одночасно їх підпорядкованість єдиній формі ви-
значають форму вираження свободи. Свобода без рівності — це свавілля, тиранія, насилля; рівність без 
свободи — рабство та приниження людей [9, с. 12]. Скрізь, де реально діє принцип формальної рівності, 
існує право, а де існує право — там є принцип рівності [9, с. 19].

Рівність як елемент правового регулювання суспільної поведінки є засобом нормування стосунків 
свободи у формі загальноприйнятих заходів дозволів і заборон у конкретних діях та вчинках. Суть юри-
дичної рівності полягає в тому, що для тих, хто керується рівною мірою право визначає сферу, межі, 
структуру свободи, яка завдяки офіційному визнанню набуває загальнозначущого справедливого харак-
теру, гарантується і забезпечується захистом держави, стає суспільною реальністю [10, с. 45]. Право 
націлене на затвердження принципу еквівалентності у житті людей, рівної міри відповідальності за рів-
них умов, пріоритету договірного методу у взаєминах суб’єктів, змагальності та в інших юридичних 
категоріях того, що може розглядатися як справедливість або як вияв справедливості у правовій реаль-
ності [11, с. 72] Право, як регулятор суспільних відносин збалансовує поведінку індивідів у суспільстві, 
а юридична рівність служить певним правовим «регулювальником» такої поведінки. Юридична рів-
ність, як і саме право, з точки зору його об’єктивності існує у полі правової реальності незалежно від 
волі та свідомості людей. Оскільки право є об’єктивно існуючою дійсністю, то і юридична рівність 
реально існує у праві, а відповідно юридична рівність — це також правова реальність [11, с. 70].

Не існує чіткого визначення «справедливості», яке було б загальнообов’язковим та універсальним для 
всіх. На наш погляд, найвдалішим у цьому сенсі є розуміння справедливості як уявлення про належне, 
що містить вимогу про відповідність діяння та відплати за нього [12, с. 6]. Таке визначення є певною 
абстракцією усіх спроб пояснити поняття «справедливість» і, безперечно, претендує на роль найширшого 
і найзагальнішого визначення цієї категорії. Справедливість означає, що право виступає як міра справедли-
вості, як морально-правова міра вкладеного та отриманого в усіх сферах правової реальності суспільства.

Принцип справедливості містить у собі вимогу відповідності між практичною роллю різних індиві-
дів (їх груп) у житті суспільства та їх соціальним становищем, між їх правами та обов’язками, злочи-
ном і покаранням, заслугами людей та їх суспільним визнанням. Принцип справедливості є важливим 
при вирішенні конкретних юридичних справ та конкретизується у принципі рівності [13, c. 224]. Спра-

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



187• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

ведливість віддзеркалює суспільні реалії того чи іншого суспільства, рівень його культури, правової 
реальності. Справедливість є своєрідним індикатором, який дає нам уявлення про відповідність моделі 
соціальної та правової держави її реальному стану у суспільстві. Це самооцінка права з одного боку, та 
правова оцінка всього несправедливого з іншого. Вона визначає рівновагу, як у суспільстві, так і в само-
му праві. Справедливість відповідає такому стану реальності у суспільстві, при якому інтереси індиві-
дів та їх груп збалансовані і направлені на формування загальних об’єктивних потреб, сприяючих ви-
никненню правових відносин. Юридична рівність не може перечити ідеям справедливості і переслідує 
такі ж цілі, відповідно ґрунтується на справедливості.

Таким чином, право є ідеальною реальністю відносин між людьми. Право знаходить вираз в мен-
тальних установках, ідеях і теоріях, у формі знаково-символічних норм та інститутів, у людських діях 
і відносинах, тобто в різних проявах правової реальності, зокрема у таких основоположних якісних 
характеристиках права як свобода, рівність та справедливість. Свободою і справедливістю забезпечу-
ється рівність, свобода визначається рівною мірою і справедливістю, а справедливість характеризується 
свободою та єдиною рівною мірою. Свобода, рівність і справедливість є взаємопов’язаними якісними 
характеристиками права, його цінностями та втіленням основних прав і свобод людини у правовій 
реальності суспільства. Наслідком відступу від єдності цих основоположних характеристик права висту-
пає відповідальність — рівна і єдина для всіх учасників суспільних відносин.
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Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність.
Досліджено такі засади правової реальності як свобода, рівність та справедливість, які одночасно є його характерними 

ознаками, цінностями та втіленням основних прав і свобод людини. Передумови людської свободи, рівності та справедливості 
складають логічний мінімум права і правової реальності в цілому.
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Карпичков В. А. Свобода, равенство и справедливость, как общественно-правовая реальность.
Исследованы такие начала правовой реальности как свобода, равенство и справедливость, которые одновременно являют-

ся его характерными признаками, ценностями и воплощением основных прав и свобод человека. Предпосылки человеческой 
свободы, равенства и справедливости составляют логический минимум права и правовой реальности в целом.

Ключевые слова: свобода, равенство, справедливость, правовая реальность.

Karpichkov V. Freedom, equality and justice, as publicly legal reality.
Investigational such beginnings of legal reality as freedom, equality and justice, which simultaneously are him by characteristic 

signs, values and embodiment of basic rights and freedoms of man. Pre-conditions of human freedom, equality and justice, make 
logical a minimum of right and legal reality on the whole. 
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СВОБОДА ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ ПРИНЦИП ПРАВА
Правопізнання завжди було, є і буде евристичною проблемою. Природа права іманентна пошу-

ку нових ознак, відносин, можливостей, які формують і оновлюють соціальну реальність, генерують 
нові уявлення про закономірності буття права. Правове пізнання полягає у загальній безперервній ак-
тивності людства, у постійній необхідності розуміти, осягати й розкривати власну природу, підстави 
та особливості людського статусу. А тому розуміння людиною свого призначення завжди пов’язувалося 
із з’ясуванням природи права, його соціальною та науковою формою, інструментальною, прогнос-
тичною та евристичною функціональністю. При цьому внутрішні закономірності права проявляються 
у своїй проблемності, парадоксальності і суперечливості в процесі реалізації. У праві завжди виявля-
ються фактори, які або оновлюють, збагачують реальність чи гальмують її розвиток. Звідси особлива 
значимість нового правового знання, його феноменологічного та методологічного виміру, практичної 
дієвості, які постійно збагачують наукову картину світу, культурний та ціннісний континуум цивілізації.

Так і простір нової української соціальності в її філософському, універсальному розумінні виявляє 
свою залежність від правопізнання. У сфері правопізнання сьогодні актуалізується величезна кількість 
раціональних і ірраціональних сил в єдності їх взаємодії і непередбаченості результату. Саме в цьому 
полягає особливе значення діалектики, співвідношення, взаємодії права і свободи. Саме свобода є най-
істотнішим чинником, який визначає зміст, соціальну спрямованість, аксіологію і власне евристичний 
потенціал права. Саме завдяки свободі проявляється революційна сила правових ідей і правової ідеоло-
гії, що визначають природу людини виходячи з її творчих потенцій і автономної волі. Але й саме право 
у підсумку стає підставою розуміння суті свободи на її феноменологічному і метафізичному рівні.

Ось чому сьогодні свобода світогляду і віросповідання, свобода думки і слова, свобода соціального 
вибору стали загальновизнаними правовими цінностями та імперативами. Феномен свободи стає чин-
ником, який визначає і майбутнє права. Свобода більше, ніж інші правові константи (наприклад, спра-
ведливість) характеризує евристичний потенціал права. А тому нові правові знання (раціональне право) 
і нові колективні почуття в єдності з колективним несвідомим (ірраціональне право) несуть у собі певну 
непередбачуваність, а іноді й небезпеку. Це ще більшою мірою посилює важливість розуміння діалек-
тики права і свободи як евристичного джерела праворозуміння. У свою чергу, евристична природа пра-
ворозуміння стає концептуальним центром правової евристики як сфери філософії права. Звідси про-
яснення особливого місця правової евристики у системі як юридичних, так і інших гуманітарних наук і 
навчальних дисциплін, предметом пізнання яких є природа права.

Питання про взаємозв’язок права і свободи є вічною проблемою соціального самовизначення люд-
ства, драматичний характер буття якого дуже часто визначався протистоянням цих феноменів. Розу-
міння права як форми зовнішнього, соціально організованого примусу призводило до перманентного 
сприйняття самої соціальної реальності як сфери відносин, заснованих на глобальному пануванні і під-
порядкуванні. Легалізоване соціумом свавілля може бути сфокусоване проти як індивідуального, так 
і колективного суб’єкта. Більше того, свавілля, обмеження свободи розглядаються як загальний закон 
природи, реалізований у взаєминах будь-яких суб’єктів.

Отже, питання про свободу є питанням про початкову причину (для одних природну, а для інших 
штучну) порушення гармонійної цілісності самого суб’єкта соціального відношення. Виникає уявлення 
про наслідки соціальної взаємодії у ситуації, коли кожен з суб’єктів вже з початку не впевнений у при-
родності власного дискретного існування. У підсумку сама свобода визначається індивідами у вигляді 
ревної соціальної гри з особливими штучними правилами. Що набуває індивід у цьому визначенні? Ще 
більшу свободу або її «вільне» обмеження в її ж власних інтересах? Чи не генерує таким чином право-
вий лібералізм своєрідну «мазохистську» етику свободи?

Згадаймо софістів Древньої Греції. Чи є неминучим конфлікт права як вищої, безумовної, природної, 
моральної засади і права як примусу, сваволі, власне легальної підстави зловживання владою? Чому 
цілісне уявлення про свободу як єдиний, загальний, природний та надсоціальний закон піддавалося де-
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струкції та скепсису. Але може в цьому є метафізична провина самої свободи? А тому й сьогодні спроби 
визначити сутність та значення свободи у сфері правового буття пов’язані з історичною реакцією «від-
торгнення» самою свободою будь-якого визначення, яке ззовні нав’язується їй.

Розуміння свободи неможливо без констатації певної «вільної» якості у самому уявленні про свободу. 
Йдеться про «свободу» самого розуміння феномену, категорії, поняття, слова «свобода». Чи можлива 
свобода за межами тавтологічної межі власного розуміння? Чи є у свободи право не боятися, а тому 
і не ховатися від своїх відчужених визначень, які претендують на контроль за її змістом. Свобода — це 
свобода і нічого більше?

Визначаючи свободу, розум ставить під сумнів її як свободу, піддає критиці принципи її віри у саму 
себе. Цим розум визначає своє право бути розумом. Право розуму визначати свободу розриває її нескін-
ченну замкнутість у самій собі.

Свобода насамперед є емпіричним континуумом людської природи. Свобода чуттєва. Свобода дає 
можливість самому розуму побачити його власні межі. Свобода нескінченна в уявленнях про саму себе. 
Свобода символічна у своєму бажанні бути носієм універсально-ідеального значення. Але напруга між 
свободою як чуттєвим і мислимим засадами породжує своєрідний парадокс. Щоб бути справді вільним 
суб’єктом, необхідно уявити можливість свободи від самої себе. Свободи від свободи... Необхідно пред-
ставити можливість свободи відмовитися від власної суті. У цьому є особлива внутрішня проблема сво-
боди. Чи вільна людина у постійній ідентифікації свободи як свободи? Чи вільна людина у своїй свободі? 
Чи не обмежена людина свободою? А тому, як раціонально, так і ірраціонально індивід постійно випробує 
свою свободу на свободу, перевіряє себе на міцність зв’язку з нею, на можливість відмовитися від свободи.

Таким чином, наша нормативна рефлексія, завдяки єдності свободи думки і думки про свободу по-
єднує в собі свободу власного духу і дух свободи. І в мить цього синтезу наш розум виявляє якусь «сво-
боду в собі» як свій власний трансцендентний принцип, який не можна охопити раціональністю. Звідси 
і виникає питання: чи може свобода як «річ у собі» бути певним атрибутом всесвіту? Яке значення має 
подібне космополітичне розуміння свободи? Чи є можливою єдність моєї і не моєї свободи? Чи може 
філософія свободи стати філософією розуму? Що саме у природі свободи завжди залишиться для нас 
чимось стороннім і, можливо, навіть ворожим? І ось сама думка не про нашу свободу стає для нас тінню 
Левіафана і деформує потенційну гармонію нашого соціального самовизначення.

Спекулятивне конструювання свободи як суб’єктивного об’єкта або об’єктивного суб’єкта нашим розу-
мом призводить до необхідності виявити зміст континууму вселенської свободи, яку можна було б вільно 
порівняти з потенціалом й масштабом нашої власної, рідної волі. Шляхи цього пошуку можуть бути різ-
ними, а тому завжди є можливість заблукати, а тому й розлютитися на спокусливу силу недосяжної боже-
ственної волі. Ось чому умоглядне існування свободи як сутності, що знаходиться поза нами, обертається 
для нас проблемою свободи самого Бога. Якщо ми не є абсолютним центром унікальної і тільки нам власти-
вої природної волі, то значить є щось інше, є те, що існує поза нами, бачить нас з боку і володіє невідомою 
нам якістю «свободи». Траєкторія свободи «у мені» може перетнутися з траєкторією свободи «поза мною», 
створюючи при цьому «крапку — простір» розірваності і відчуженості. І лише наше мислення допомагає 
нашому почуттю свободи врятувати свою самодостатність. Так розум конструює раціональний простір ко-
мунікації різних свобод, шукає консенсус різних континуумів свободи. Свободи моєї, вашої, нашої і свобо-
ди, яка не є чиєюсь, свободи, яка завжди є нам невідомою. При цьому від самого почуття свободи потрібна 
мужність для з’ясування та усвідомлення меж цього простору. Це усвідомлення пов’язано із дуалізмом по-
рівняння, оцінювання моєї свободи і свободи «іншого» до якої я також «належу»: свободи держави, свободи 
народу, свободи всього людства як суб’єкта. Можна говорити про принцип додатковості свободи за анало-
гією з принципом додатковості Нільса Бора у ситуації, коли неможливо визначити цілісність пізнаваного 
об’єкта чи явища. Так, визначаючи природу співіснування свобод, ми приходимо до наступного співвідно-
шення: чим більше я занурений у свою свободу, чим менше я присутній у свободі суб’єктів поза мною, тим 
далі я ухиляюся від розуміння та визнання їх волі. При цьому я оцінюю своєю свободою тільки їх зовнішній 
вплив, який обмежує мене. Згадаємо І. Канта: свобода суб’єкта має справу лише із свавіллям інших. Усві-
домлення обсягу їхньої сваволі як свободи поза мною, в свою чергу, дозволяє мені оцінити весь обсяг моєї 
власної свободи. Але наше почуття свободи не здатне співвіднести ці обсяги, а тому нам знову допомагає 
розум. Думка абстрагується (відмовляється?) від негативного пафосу свого опонента, ігнорує його і кон-
струює логіку власного вчинку, свою інтелектуальну присутність у просторі «іншої» свободи.

Саме іншою свободою я починаю бачити з боку свою свободу. Я починаю розуміти логіку свавілля, 
я починаю розкривати зміст тієї свободи, яку я раніше сприймав лише в образі необхідності. Отже, чим 
ближче я до самого себе, тим далі я від «іншого» у самому собі. Чим ціннішою для мене є моя власна 
свобода, тим більше перешкод і труднощів виникають на шляху її реалізації. I навпаки: чим ближче я до 
свободи як принципу поза мною, тим далі я від «моєї» свободи.

Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права
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Саме у цій діалектиці свободи розум і виявляє власну міру. Саме цією мірою і є право, яке:
• виявляє у собі умиротворення свободи;
• є універсальною формою виявлення і вирішення конфлікту суб’єктивної свободи і свободи за 

межами суб’єкта;
• є абсолютною формою спекулятивної єдності, консенсусу всіх принципів свободи;
• є простором, у якому відбувається народження, виявлення нового принципу свободи, що означає 

і необхідність права долати, «знімати» свій власний зміст;
• несе у собі телеологічні риси дуалізму.
Архітектоніка таких нормативних дуалізмів як заборона — дозвіл, правопорушення — покарання, 

відповідальність — імунітет (недоторканність) ґрунтуються на парадоксальності феномену свободи. 
В них розкриваються можливості невільного, детермінованого здійснення свободи. Завдяки праву ми 
бачимо межі свободи один одного. Завдяки праву я (ви, ми) вже в цю мить граємо роль у всесвіт-
ній виставі свободи, реально знаходимо у собі правовий вимір особистісної свободи. Ми приймає-
мо обов’язок інших розглядати нашу особистість як протипоставлений їм всесвітній вектор свободи 
у своїй індивідуальній моральній формі. За Г. Гроція навіть Бог не може уникнути цього протистояння. 
Але чого було більше у вчинках Христа: свободи як людини чи свободи як Бога? Чи допоможе розум 
людині у протистоянні з Богом за розуміння суті своєї власної свободи? Чи буде ідеальною метою сво-
боди людини примирення зі свободою Бога? Чи стане право формою взаємовизнання свобод, втомле-
них від ворожнечі, від вічної гри за правилами хаосу?

Право є плоттю і кров’ю умиротвореної свободи людства. Згадаймо уявлення Гегеля про державу «як 
ходи Бога у світі». Тому громадянин (підданий) держави є «вільним» особливою свободою у порівнянні 
з індивідом як самотнім, атомарним фактом роздробленого, відчуженого і розірваного громадянського 
суспільства. Ось чому для багатьох свобода є феноменом належності до будь-якого соціального співто-
вариства (згадаймо «людину натовпу» Е. По). Визначаючи міру правової свободи індивіда необхідно 
оцінити ступінь «комфортності» від його перебування у просторі певної соціальної спільноти. Необ-
хідно співвіднесення можливості свободи як в її індивідуалізованому природно-правовому масштабі, 
так і в будь-якому соціальному континуумі. Саме це співвіднесення породжує уявлення про правовий 
обов’язок як можливість нашої індивідуалізованої свободи обирати міру невільної поведінки. Цю міру 
можна диференціювати залежно від ступеня міцності свободи, сили правової енергії того соціального 
співтовариства, яка приймає вектор нашої свободи у конфігурацію своєї свободи. Таким чином, свобода 
є формою нормативно-правової комунікації, яка виступає у вигляді діалогу, паралельних монологів або 
взаємного мовчання соціальних суб’єктів. Право стає реальною взаємодією (боротьбою?) соціальних 
суб’єктів як на усвідомлених, так і неусвідомлених нормах свободи. Таким чином, філософія нашої пра-
вової свободи визначається природою соціальних суб’єктів, у просторі яких ми знаходимося.

Виділимо деякі види суб’єктів, які знаходяться в різних формах взаємодії, що породжують норматив-
ні стани свободи:

• «атомарні» індивіди як дискретні точки соціального простору в його «позадоговірному» стані (зга-
даймо Епікура). Ця дискретність правового стану індивіда можлива всередині різноманітних соціальних 
суб’єктів (соціальної спільності, церкви, громадянського суспільства, держави, народу, нації, людства);

• індивід як особистість і сукупність індивідів у їх суспільної суб’єктності та цілісності (особистість 
і суспільство в цілому, особистість і громадянське суспільство, особистість і держава);

• соціальна спільнота і суспільство в цілому;
• народ і держава (проблема співвідношення «масштабів» свободи народу і свободи держави);
• держава і держава (у контексті міждержавних, міжнародно-правових відносин);
• частини (елементи) самої держави як розчленованого цілого (взаємодія виконавчої, судової та 

законодавчої влади у контексті концепції поділу влади);
• суспільство і держава (частина суспільства і держава в цілому, суспільство в цілому і частина дер-

жави, частини суспільства і частини держави);
• національна меншина і титульна нація;
• народ, нація і людство;
• «атомарна» держава і космополітичний простір цивілізації в її універсальній загальнолюдській 

якості;
• людство і природа (представники тваринного і рослинного світу як суб’єкти природного права);
• людина, релігійне громада, народ, людство і Бог;
• людина і ноосфера;
• людство і інопланетний розум;
• людина «нормальна» і клон, кіборг, робот;

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Різні прояви свободи задають різну нормативність природному праву. Позитивне право стає відобра-
женням свободи соціальним розумом. Норми позитивного права постають системою дзеркал, кривизна 
яких і визначає різноманітність людської свободи. Позитивне право покликане не тільки вільно відо-
бражати реальність, а й у своїх межах конструювати нову реальність, новий простір свободи, нові кри-
терії її нормативної інтерпретації. Свобода як евристичний дух права спрямований до відкриття нового 
у правовій реальності. Свобода стає евристичним принципом праворозуміння і певним методом право-
застосування. У праві вільно реалізується континуум нормативності людини, природи, Бога... Свобода 
випробує право на нормативну досконалість. Темпоральність соціальних цінностей реалізується через 
право на минулу, теперішню і майбутню свободу. Саме свобода надає невичерпності конституційно за-
кріпленим правам і свободам. Саме свобода не може бути в них вичерпана. Якщо не існує спочатку 
заданої людської натури (згадаймо Ж. Сартра), тому можливо й немає і загальнолюдських параметрів 
природності права. Не існує спочатку закладеної людської свободи, а тому й право є безмежно відкри-
тим до своєї прихованої і невідомої новизни.

Особистість, яка обирає форму свого буття у повному альтернативних можливостей й протиріч світі, 
є субстанційною основою власного масштабу позитивної свободи. Це стає причиною конфлікту з по-
зитивним порядком влади. Позитивна відповідальність особи за свій власний вибір є більш вагомою 
перед обличчям свободи. Недобросовісна поведінка, правопорушення, свободопорушення постають як 
втеча людини від своєї свободи. При цьому постає проблема власної відповідальності за зроблений або 
незроблений вибір.

У сучасній соціальній реальності вже саме право задає буттю питання, на які немає чітких філософ-
ських відповідей. А тому кожен індивід у своєму автономному бутті повинен, зобов’язаний вільно бу-
дувати своє соціальне життя, формуючи себе кожним власним вчинком, постійно роблячи вибір. Будучи 
спочатку пов’язаними соціальними узами, ми все ж здатні на вибір самих себе, здатні на вільну інтер-
претацію своєї свободи, нову форму її існування.

Щоб бути вільними, треба постійно спробувати інакше бачити себе та інших. Хоча треба визнати 
й те, що приреченість людини на позитивну свободу завжди пов’язана з тривогою і невпевненістю. 
А тому у праві завжди треба чути молитву свободі.

Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права.
Простір нової української соціальності в її універсальному розумінні виявляє свою залежність від правопізнання. У сфе-

рі правопізнання актуалізуються величезна кількість раціональних і позараціональних сил в єдності їх взаємодії та неперед-
баченості результату. Саме у цьому полягає особливе значення діалектики, співвідношення, взаємодії права і свободи. Саме 
свобода є найістотнішим чинником, який визначає зміст, соціальну спрямованість, аксіологію і власне евристичний потенціал 
права. Саме завдяки свободі проявляється революційна сила правових ідей і правової ідеології, що визначають природу люди-
ни виходячи з її творчих потенцій і автономної волі. Але й саме право у підсумку стає підставою розуміння суті свободи на її 
феноменологічному і метафізичному рівні.

Ключові слова: евристика праворозуміння, правова евристика, свобода, право.

Костенко А. Б. Свобода как эвристический принцип права.
Пространство новой украинской социальности в ее универсальном понимании обнаруживает свою философско-право-

вую зависимость от правопознания. В сфере правопознания сегодня актуализируются огромное количество рациональных и 
иррациональных сил в единстве их взаимодействия и непредвиденности результата. Именно в этом заключается особое зна-
чение диалектики, соотношения, взаимодействия права и свободы. Именно свобода является самым существенным фактором, 
который определяет метафизическое содержание, социальную направленность, аксиологию и собственно эвристический по-
тенциал права. Именно благодаря свободе проявляется революционная сила правовых идей и правовой идеологии, определя-
ющих природу человека исходя из его творческих потенций и автономной воли. При этом само право становится основанием 
понимания сути свободы на ее феноменологическом уровне.

Ключевые слова: эвристика правопонимания, правовая эвристика, свобода, право.

Кostenko O. Freedom as a heuristic principle of law.
The space of the new Ukrainian sociality in its universal sense reveals its philosophical and legal dependence on the knowledge of 

law. In the fi eld of legal knowledge today updated a lot of rational and irrational forces in the unity of their interaction and unexpected 
results. This is precisely the particular importance of the dialectic, the relation and interaction of law and freedom. That freedom 
is the most important factor that determines the metaphysical content, social orientation, axiology and the actual heuristic potential 
law. It is because of freedom manifests a revolutionary force of legal ideas and legal ideology, defi ning the nature of man from his 
creative potential and autonomous will. In this case, the law itself becomes the basis of understanding the essence of freedom for its 
phenomenological level.

Кey words: heuristic understanding of the law, the legal heuristics, freedom, the right.

Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права
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Порівняльна історія права є одним із перспективних напрямів розвитку сучасної вітчизняної юри-
дичної науки. В умовах розвитку постнекласичної науки, становлення полілогу культур, цивілізацій, 
регіональних та континентальних наднаціональних утворень, інтенсифікації глобалізаційних процесів, 
виникає потреба у якісно новому вирішенні українськими компаративістами ряду важливих наукових 
проблем, пов`язаних з діалектичною еволюцією об`єктів історично-правової реальності.

Важливим чинником реалізації у сучасний період споконвічної ідеї справедливості як на міжна-
родному, так і національному рівнях, є плюралістичне ставлення до змісту прав і свобод людини 
та громадянина, визнання їх іманентною сутністю людського буття, їх дотримання, гарантування та 
захист. Ідея про наявність у людини прав обґрунтовувалась у країнах Стародавнього Сходу, в антич-
них містах-полісах Греції, Стародавньому Римі, в епоху Середньовіччя. Пізніше, у ХVІІ — ХVІІІ 
ст. починають виникати теорії, що доводили рівність людей та інші їх права; ці теорії знайшли своє 
відображення у відомих Декларації незалежності США, Декларації прав людини і громадянина 
у Франції тощо. Після Другої світової війни права людини і громадянина, механізми їх захисту за-
кріплювались у національних основних законах, а також у міжнародно-правових актах. Водночас, 
юридична наука виділила групи прав людини і громадянина, сформувала концепцію щодо поколінь 
прав людини тощо.

Слід зазначити, що значний внесок у формування ідеї про права людини, розробку різноманітних 
теорій, що обґрунтовували права і свободи людини та громадянина, зробили вітчизняні науковці. Зокрема, 
дослідженням прав людини в порівняльно-історичному аспекті займався відомий вчений, представник 
вітчизняної історичної школи права, професор Університету св. Володимира М. Іванишев.

Проблема даної роботи полягає у необхідності з`ясувати характер проведених М. Іванишевим порів-
няльно-історичних досліджень розвитку прав людини.

Історико-правові порівняльні дослідження, які проводились вказаним вченим, були предметом ви-
вчення як дореволюційних, радянських, так і сучасних науковців. Творча та громадська діяльність 
М. Іванишева розглядалась у працях О. Кістяківського, А. Котляревського, М. Загоскина, М. Владимир-
ського-Буданова, М. Максимейка, О. Малиновського, О. Скакун, І. Усенка, В. Андрейцева, В. Короткого, 
Т. Бондарук, І. Гриценка, С. Михальченка, О. Тихомирова, М. Дамірлі, О. Лисенко, О. Кресіна та інших 
вчених. Зокрема, як зазначають І. Усенко та Т. Бондарук, творчість і наукові ідеї вченого передували 
появі концепції західноруського права [1, с. 16; 2, с. 21-22]. Як вважають дослідники, М. Іванишев був 
яскравим представником історичної школи права, належав до прихильників «общинної» теорії поход-
ження держави у давніх слов`ян. Проте, існує потреба у більш детальному висвітленні висловлених 
М. Іванишевим у своїх порівняльно-історичних працях поглядів на розвиток прав людини. 

Мета даної роботи полягає у заповненні прогалин у сфері дослідження змістовного характеру про-
веденого М. Іванишевим історичного порівняння розвитку прав людини у різних народів.

Слід зазначити, що дослідження вченим розвитку прав людини варто розглядати через призму не 
лише порівняльно-історичної методології, але й підтриманих ним ідей історичної школи права, та у рам-
ках обгрунтування науковцем ідеї єдності правових інститутів у різних слов`янських народів. Так, у ряді 
праць ним проводяться ідеї історичної школи права, застосовується термінологія цієї школи: «…право 
приватне виникло з життя сімейного, і тому має дух народу з його характером відмінностей»; «…законо-
давство розвивалось більше з давніх, установлених звичаєм, суто слов`янських начал…» [3, с. 88,106]; 
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«Тут особливо відображається сила і єдність національного духу…»; «…ми можемо зобразити віру в її 
первинному вигляді, як вона виникла з самого життя народу…» [4, с. 2,3] тощо. 

Проте, за справедливими словами О. Кістяківського, В. Андрейцева, В. Короткого, у М. Іванишева 
скрізь є «... погляд, що у Слов`ян панували більш досконалі начала» «Іванишев фактично запозичив 
метод та термінологію німецької історичної школи права, але приклав їх до слов`янських законодавств» 
[5, с. 13; 6, с. 103]. Варто підкреслити, що М. Іванишев шукав як різницю між законодавством 
слов`янських та німецьких народів, так і намагався довести спорідненість правових інститутів 
у слов`янських народів. Найбільш яскраво це виявилось у його роботі «Про плату за вбивство в давньом
у руському і давньому слов`янських законодавствах у порівнянні з германською вірой». Так, М. Івани-
шев зазначає, що метою дослідження законодавства народів богемського, моравського, мазовецького, 
польського, литовського, сербського, руського є виявлення «суто слов`янських начал», їх відділення від 
німецьких та римських. Він акцентує увагу на тому, що «Між давніми Слов`янськими законодавствами 
знаходиться внутрішній тісний зв`язок, що виник з одноплемінності Слов`янських народів…» [4, с. 33, 
111-112]. Варто підтримати думку ряду вчених, що М. Іванишева слід вважати представником націо-
нальної школи слов`янського права [7, с. 22; 8, с. 25; 9, с. 91; 10, с. 192]. 

Необхідно зазначити, що при дослідженні слов`янського законодавства М. Іванишев застосував ряд 
методів, провідним серед яких, є порівняльно-історичний метод. У вказаній праці «Про плату за вбив-
ство в давньому руському і давньому слов`янських законодавствах у порівнянні з германською вірой» він 
пояснює, що для виявлення відмінних рис правових явищ у різноетнічних народів необхідно спочатку 
виділити певні спільні риси у споріднених народів. Саме для цього він порівнював німецькі законодав-
ства різних часів, намагався відшукати в них спільні риси, і вони мали скласти характер німецької віри 
[4, с. 2]. Діючи за аналогією, М. Іванишев намагався знайти спільні риси плати за голову у слов`янських 
народів, у тому числі досліджуючи давньоруське кримінальне право. Дана методологічна позиція М. Іва-
нишева проглядалась і в іншій праці — «Міркування про ідею особистості в давньому праві богемському 
і скандинавському», в якій він для порівняння виділив, на його думку, найкращих репрезентантів німець-
кого та слов`янського права — право скандинавське та богемське. Таким чином, на першому етапі вче-
ний намагався виділити характерні риси правових явищ у кожного з етнічно спільних народів.

Другий, і, фактично, провідний етап застосування історично-порівняльного методу — порівняння 
вказаних рис з метою виокремлення відмінних ознак правових явищ. Вчений виявив кілька характерних 
відмінностей стосовно плати за вбивство у німецькому та слов`янському праві [4, с. 111-112]. Ці відмін-
ності і складали суто етнічні особливості плати за вбивство як у німецьких, так і слов`янських народів. 

Разом з тим, важливим аспектом застосування вченим історично-порівняльного методу, є не лише 
виділення та протиставлення у різних етнокультурних європейських народів ознак правових явищ. 
Як зазначає сам М. Іванишев, порівняння слов`янських законодавств необхідно і для «…пояснення дав-
нього Руського права…» [4, с. 112]. Отже, історично-порівняльний метод, на думку вченого, має слугу-
вати і більш глибокому дослідженню національного права.

Аналіз наукових поглядів М. Іванишева не є випадковим: адже він уможливлює з`ясувати і особли-
вості його ставлення до розвитку прав людини у різних народів. Одним з перших у вітчизняній істори-
ко-правовій науці він висловив погляд, що «Ідея особистості є основна ідея права…будь-яка людина, 
за природженою йому розумністю, є особа, і як наслідок вже за своєю природою повинна мати визначе-
не коло прав, як по відношенню до держави, так і по відношенню до інших громадян…» [3, с. 85]. Разом 
з тим, він підкреслює, що така думка склалась в історії людства протягом певного часу, пройшла період 
становлення і розвитку.

Вчений зазначає, що цей процес детермінувався в різні історичні епохи різними причинами. Так, 
в античних містах-державах Греції такими причинами були релігія, державна воля, у Римі — внутрішня 
боротьба станів, у деяких народів Європи в дохристиянський період — свідомість людей, що залежа-
ла від їх звичаїв [3, с. 86-87]. Разом з тим, ідея особистості у М. Іванишева має дихотомний харак-
тер залежно від територіальної реалізації цієї ідеї. Зокрема, в країнах Стародавнього Сходу пріоритет 
держави над особою, релігійна основа законодавства зумовлювали метафізичний стан ідеї особистості. 
Навпаки, у Стародавній Греції ідея особистості є основним началом законодавства, тому вона має всі 
підстави для подальшого розвитку, зокрема, за часів Стародавнього Риму [3, с. 86].

Цікаво, що на порядок денний М. Іванишев виносить питання про особливості розуміння про пра-
ва людини у народів язичницьких, зазначає, що, не дивлячись на грубі вірування, вони доволі рано 
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уяснили думку про права людини. Вирішення проблеми про ступінь розвитку ідеї особистості у народів 
Європи до остаточного утворення держав і введення християнства вчений пов`язує з ідеями історичної 
школи права. Тобто, звичаї, що виникли із внутрішнього життя кожного народу, містили уявлення про 
права людей і були правилом для зовнішньої поведінки народу [3, с. 87]. 

Це була загальна платформа, на якій базувався розвиток ідеї особистості у кожного європейського на-
роду. Проте, інтерпретація у «колективній свідомості» кожного народу змісту прав людини мала відмін-
ності і залежала, на думку вченого, від особливостей народного характеру. З метою виявлення докорінних 
відмінностей у розумінні «ідеї особистості» у цих народів М. Іванишев обирає для порівняння німецьке 
(скандинавське) та слов`янське (богемське) право. Науковець абсолютно впевнений, що у рамках над-
національної спільності кожна складова частина — народ — має аналогічні правові ніститути та норми 
з іншим етнічно спорідненим народом. Саме тому він вважає достатнім порівняти правові інститути двох 
різноетнічних народів. Обрання ним скандинавів та богемців зумовлювалось, в основному, збереженням 
у них довгий час язичницького характеру життя та відображенням правових норм у символічно-поетичній 
формі. Об`єктом дослідження стає приватне право, так як, на думку вченого, воно виникло з сімейного 
життя, і тому найкраще втілює дух кожного народу, що мають відмінні характеристики [3, с. 88]. М. Івани-
шев вивчає відносини між подружжям, між батьками і дітьми, між вільними і належними їм рабами.

Як видно з аналізу вказаної вище праці, положення жінки за нормами богемського права було кращим, 
ніж за нормами скандинавського. Вчений виділяє такі переваги як наявність у жінки приданого (тобто, 
переходячи до будинку чоловіка вона мала свою власність); права чоловіка і його дружини розподілені 
і зафіксовані; дружина «…могла врятувати свого чоловіка, переслідуваного кривавою родинною пом-
стою»; за зґвалтування жінки передбачалась смертна кара. Окрім того, жінці було надано право займати 
престол [3, с. 90-93]. Натомість, у скандинавів дружина вважалась купленою річчю, шлюб розглядався як 
цивільно-правовий договір, існували відносини конкубінату, дружина мала беззаперечно виконувати всі 
вимоги чоловіка, за насилля над жінкою винний мав лише сплатити грошовий штраф [3, с. 93]. 

Так само М. Іванишев підкреслює більш вільне становище дітей у сім`ї за богемським правом. Він 
зазначає, що «Право скандинавське надає батьку занадто широку владу над дітьми, між тим як право 
богемське занадто обмежує владу батька і права дітей розширює за належні межі» [3, с. 97]. Також до 
переваг богемського права він відносить визначеність прав і обов`язків дітей і батьків; у скандинавів 
самостійність дітей зникає перед владою батька, який міг продати дитину або вбити її [3, с. 95-97].

Достатньо цікавим є висновок М. Іванишева стосовно положення рабів за нормами скандинавсько-
го і богемського права. Вчений визнає, що загалом «Раб складав майно господаря, і тому необмежено, 
душею і тілом, підкорявся свавіллю господаря» [3, с. 98]. Разом з тим, він наголошує на суттєвих від-
мінностях становища, статусу раба у названих вище європейських народів від становища невільних 
у стародавньому світі. Це, зокрема, право вступати у законний шлюб, плата за образу, спричинену рабу, 
певною частиною належала йому особисто (таким чином, він визнається суб`єктом), раб мав право на 
власність. Як зазначають В. Андрейцев та В. Короткий, «…завданням автора був не показ різниці двох 
систем права, а демонстрація підготовленості народів Європи до сприйняття християнської ідеї про ви-
щість європейського язичницького права порівняно зі східним й навіть античним» [6, с. 109-110].

Таким чином, із сказаного вище можна зробити наступні висновки:
1. Дослідження М. Іванишевим розвитку прав людини необхідно розглядати через призму застосу-

вання ним порівняльно-історичної методології, а також підтриманих науковцем ідей історичної школи 
права, та у рамках обгрунтування істориком права ідеї єдності правових інститутів у різних слов`янських 
народів. Ідея особистості у працях вченого тісно перепліталась з проведеним ним контрастним історич-
ним порівнянням права наднаціональних слов`янських та німецьких етноспільнот з враху-ванням куль-
турних властивостей народів. 

2. Розвиток прав людини уявляється ним як певний еволюційний процес, але лише в рамках Європи: 
у законодавствах держав Стародавнього Сходу ідея особистості не дістала свого втілення. В історично-
порівняльних дослідженнях М. Іванишева ідея особистості еволюціонувала повільно: можна виділити 
кілька етапів її розвитку — період Стародавньої Греції та Риму (її становлення зумовлювалось впливом 
релігії, державної волі, внутрішньою боротьбою станів, ідея особистості стає основним началом зако-
нодавства); післяантичний дохристиянський період (виділяються ним народи, де панує язичництво та 
звичаї) — відбувається розвиток поняття про права людини, якісний зміст яких у різних народів зумов-
лений особливостями їх звичаїв; християнський період. 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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3. При дослідженні розвитку прав людини М. Іванишев зупинився на відмінностях інститутів при-
ватного права у представників німецького (скандинавів) та слов`янського (богемців) народів у дохрис-
тиянський період. Вчений виділив характерні риси правового статусу жінки та дітей у сім`ї та суспіль-
стві, раба за нормами як скандинавського, так і богемського права. На підставі порівняння правових 
звичаїв цих народів він визначив, що правовий статус особи за нормами богемського права мав більш 
прогресивні риси, ніж за нормами скандинавського права. 
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Кудін С. В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку прав людини у працях М. Д. Іванишева.
У статті досліджується змістовний характер проведеного М. Іванишевим історичного порівняння розвитку прав людини у 

різних народів. З`ясовано, що ідея особистості у працях вченого тісно перепліталась з контрастним історичним порівнянням 
права наднаціональних слов`янських та німецьких етноспільнот з врахуванням культурних властивостей народів. Встановлено, 
що розвиток прав людини уявлявся ним як певний повільний та поетапний еволюційний процес. З`ясовано, що М. Іванишев 
досліджував відмінності деяких інститутів приватного скандинавського та богемського права у дохристиянський період. На 
підставі порівняння правових звичаїв цих народів він визначив, що правовий статус особи за нормами богемського права мав 
більш прогресивні риси, ніж за нормами скандинавського права.
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Кудин С. В. Сравнительно-исторические исследования развития прав человека в трудах Н. Д. Иванишева.
В статье исследуется содержательный характер проведенного Н. Иванишевым исторического сравнения развития прав 

человека у разных народов. Выяснено, что идея личности в трудах ученого тесно переплеталась с контрастным историчес-
ким сравнением права наднациональных славянских и немецких этносообществ с учетом культурных свойств народов. Уста-
новлено, что развитие прав человека представлялось ему как определенный медленный и поэтапный эволюционный процесс. 
Выяснено, что Н. Иванишев исследовал отличия некоторых институтов частного скандинавского и богемского права в дохрис-
тианский период. На основании сравнения правовых обычаев этих народов он определил, что правовой статус личности за 
нормами богемского права имел более прогрессивные черты, нежели за нормами скандинавского права.

Ключевые слова: права человека; сравнительно-исторические исследования; историческая школа права; славянское право; 
научное творчество Н. Иванишева.

Kudin S. Comparative historical study of the development of human rights in the works of Ivanishev M.
The article investigates the substantive nature of our historical comparison of human rights in different nations by Ivanishev M. 

It was found that the idea of the individual in the works of the scientist is closely intertwined with contrasting historical comparison 
of supranational law of Slavic and German ethnic communities with cultural characteristics of nations. Found that the development 
of human rights seemed to him as a defi nite slow and gradual evolutionary process. It was found that Ivanishev M. investigated the 
differences of some institutions Private Scandinavian and Bohemian law in the pre-Christian period. A comparison of the legal customs 
of that nations he found that the legal status of the individual provisions of the Bohemian law had more advanced features than the 
norms for the Scandinavian law.

Key words: human rights, comparative historical studies, the historical school of law; Slavic Law, scientifi c creativity of Ivanishev M.

Кудін С. В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку прав людини у працях М. Д. Іванишева
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Олена В’ячеславівна Лебедєва,

здобувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДЕРЖАВУ ТА ЛЮДИНУ
Прийняття нашим суспільством ідеї правової держави означає переворот в уявленні про співвідношен-

ня держави і права. Правова держава передбачає, в першу чергу, панування права над державою, а також 
верховенство права та верховенство закону в усіх сферах суспільного життя, поділ влади, плюралізм ду-
мок, гласність, високу роль суду, взаємну відповідальність громадянина і держави. Лише за наявності 
та розвитку всіх вказаних ознак можна з упевненістю говорити про створення правової держави [6, с. 56].

Сучасна демократична правова держава припускає розвинене громадянське суспільство в якому 
взаємодіють різні громадські організації, політичні партії, в якому будь-яка ідеологія не може бути 
встановлена в якості офіційної державної ідеології. Політичне життя в правовій державі будується 
на основі ідеологічного, політичного плюралізму, багатопартійності. Таким чином, одним із шля-
хів формування правової держави є розвиток громадянського суспільства, який виступає важливою 
складовою між особою і державою, в якому реалізуються права і свободи людини; утверджуються 
принципи політичного плюралізму [16, с. 88].

Права і свободи, які наведені в Конституції України та міжнародних актах, не безмежні.
Взаємовідносини людини і держави як важливого соціального інституту завжди були в центрі уваги 

світової політико-правової думки з моменту їх зародження. Водночас зміст, форма і характер цих відносин 
до деякої міри дають підстави для оцінки стану забезпечення та гарантій прав і свобод людини в конкрет-
ному суспільстві, конкретній державі. Таким чином аналіз методологічних підстав пізнання цих складо-
вих, усього комплексу взаємовідносин держави і людини, сформованих на сьогодні має вагоме значення 
для більш обґрунтованих міркувань про права людини та дає змогу уникнути шаблонів при обговоренні 
цієї проблематики. На жаль використання цих шаблонів, що набуває характер клонування нині зустріча-
ється досить часто, що викликає турботу. Семінари, конференції, наукові і навчальні видання обговорю-
ють проблематику прав людини. В них зазначається, що права людини, як і вона сама, — вища цінність, 
яку намагається ігнорувати або пригнітити держава (колектив, суспільство тощо). Проте будь-який ша-
блон, який приносить користь до певного часу, починає себе виживати і наносити шкоду [13, с. 113].

Спробуємо висловити деякі міркування методологічного і теоретичного характеру з цього приво-
ду. Перш за все нагадаємо, що одне із значень терміну «методологія» є система принципів, цінностей, 
ідей, норм, правил, методів, що утворюють пізнавальний потенціал означеної науки і обумовлюють 
стратегічний напрям цієї пізнавальної діяльності. Таким чином в основі методології вивчення прав 
і свобод людини лежить комплексний аналіз взаємовідносин людини і держави. Водночас необхід-
но взяти до уваги, що виникнення поняття «права людини», як свідчить історія політичної і право-
вої думки, пов’язане з розрізненням фізичних, духовних, економічних та інших векторів взаємного 
впливу індивіда і держави [15, с. 34].

Отже, в юридичній літературі існує три підходи до аналізу пізнання взаємовідносин держави та пра-
ва, а саме: етатистська доктрина (від держави до людини), ліберальна доктрина (від людини до держа-
ви) та доктрина оптимума (людина для держави та держава для людини).

Основні положення сучасної етатистської доктрини, в основі якої лежить пріоритет державного на-
чала по відношенню до особистого (індивідуального) начала, пов’язані з марксистським вченням про 
державу і полягають у наступному.

Головною рушійною силою суспільства є боротьба класів. Така боротьба повинна завершитися пере-
могою пролетаріату і встановленням нового суспільного устрою — соціалізму і на сам кінець — комунізму. 
Цього неможливо досягти без знищення держави, яка є знаряддям насильства над людиною [12, с. 87], але 
штучно таке знищення неможливо. Держава в такому випадку зникне поступово, доки не зникнуть класи. 
Таким чином, нова соціалістична (пролетарська) держава, що виникає після пролетарської революції, пови-
нна вирішити це завдання поступовою ліквідацією класових розбіжностей. Зазначимо, що новий тип держа-
ви розглядається як важливий фактор соціалістичних перетворень, якому підпорядковано все в суспільстві. 
Держава — первинна в суспільстві, все інше — вторинне, похідне. Людина є об’єктом державного впливу.
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Демократія — явище класове. В демократичні процеси включаються не всі (буржуазія виключається). 
Права і свободи співвідносяться тільки з переможеним класом — пролетаріатом. Про універсальність 
прав і свобод мова навіть не йде [7, с. 221]. Влада пролетаріату, а отже його права і свободи можуть бути 
забезпечені лише насильством по відношенню до тих, хто цього не визнає, так званих «ворогів народу». 
«Чистої демократії», тобто демократії для всіх немає і не може бути ніколи — це все буржуазні вигадки.

Послаблення особистості, яка зможе жити при комунізмі марксизм вбачає в подоланні індивідуаліз-
му, в розчиненні особистості в державі, а індивідуальні інтереси — в класових (державних). Рушійною 
силою суспільства є не інтереси окремого індивіда, а інтереси класові. Тому «громадянське суспіль-
ство» — ворог комунізму, ворог пролетарської, соціалістичної держави, оскільки в громадянському сус-
пільстві індивід відчуває себе особистістю, самостійною силою, що протистоїть державі. Особистість 
в марксизмі — «родова особистість», тобто не індивідуальність, а щось розмите і включене в класові 
відносини. Внаслідок чого йде несприйняття поняття «правової держави», яке не може не визнавати 
значення окремо взятої особистості, окремої людини [5, с. 122].

Ставлення до приватної власності в марксизмі — різко негативне. Приватна власність — зло для 
суспільства, держави та окремої людини. Саме в ній криється головна небезпека, тому її знищення 
— основне завдання після перемоги пролетарської революції. Утвердження і захист державної влас-
ності — мета нової держави.

Зазначена тоталітарна характеристика первинності держави до людини не викликає позитивних емо-
цій, оскільки, як свідчить історія, таких фактів більш ніж достатньо [2, с. 89]. Водночас зауважується, 
що засновники марксизму (а потім їх послідовники, найяскравіший з яких В. Ленін), розглядали окрему 
людину як «гвинтик» державної машини, не вбачили за індивідом його індивідуальності. Не ставля-
чи за мету вступати в полеміку зауважимо, що, по-перше, об’єктивне вивчення спадщини К. Маркса 
і Ф. Енгельса ще попереду; по-друге, не слід забувати, що реальне втілення соціальної теорії, якою б 
вона не здавалася «людяною», завжди відрізняється від її теоретичних положень.

Що ж стосовно літеральної доктрини зазначимо наступне. Ліберальна доктрина взаємовідносин 
держави і людини — неоднорідна за своїм змістом і характером. У класичному варіанті вона розро-
блена і розвинена в працях Г. Гроція, Ш. Монтеск’є, Дж. Локка, Б. Спінози та багатьох інших мисли-
телів — представників природно-правової школи праворозуміння. Сучасне трактування лібералізму, 
яке обумовлене нинішнім рівнем цивілізаційного розвитку людства, принципово не відрізняється від 
класичного підходу [18, с. 54]. Головне, що становить власне ліберальне ядро доктрини — ідея свобо-
ди особистості, її автономії по відношенню до держави, можливості користуватися невід’ємними пра-
вами на життя, власність, свобода самовизначення тощо. Будучи заснованою на природно-правових 
поглядах, в подальшому розвитку ліберальна доктрина поступово була сприйнята представниками 
юридичного позитивізму. Зазначене виражається в тому, що природні права людини, а отже пріоритет 
індивідуальної свободи перед державою, були втілені в юридичних документах — від Декларації не-
залежності США і Білля про права до Загальної декларації прав людини.

Розглянемо основні положення зазначеної нами доктрини. Для людини, особистості головне — сво-
бода [10, с. 187]. Саме свобода є середовищем існування людини, важливою життєвою цінністю для неї. 
У свободі людина обирає вектор свого життя, реалізує свої інтереси і пристрасті. Якщо раніше людина 
виступала по відношенню до держави як її підданий, то визнання свободи припускає розрив таких від-
носин. Саме свобода перетворює підданого в громадянина, у якого виникають нові принципи взаємо-
відносин з державою. Людина (громадянин) тепер рівноправна з державою.

Свобода особи органічно пов’язана з рівністю, невід’ємна від неї. Свобода і рівність — необхідні 
умови для володіння людиною усіма невід’ємними, невідчужуваними правами.

Права людини — це система благ і умов без яких неможлива нормальна життєдіяльність людини, 
її індивідуальний розвиток, вільний вибір і самовизначення [11, с. 56].

Прагнення до особистої автономії, свободи самовизначення у сфері громадянського суспільства 
обумовило таку проблему як мета держави і межі її діяльності. Держава оголошується як інструмент 
для забезпечення «загального блага», захисником прав та свобод людини від будь-яких посягань, 
в тому числі і з боку самої держави. Водночас гостро постає питання про обмеження діяльності 
держави, яка здатна перевищити свої повноваження при забезпеченні захисту прав і свобод, а отже 
втручатися на свій розсуд в означену сферу.

Зрозуміло, що наведеними положеннями ліберальна доктрина не обмежується [2, с. 93]. Але у будь-
якому випадку квінтесенцією ліберального світогляду виступає постулат про людину як вищу цін-
ність. Водночас все інше, включаючи державу, — це лише інструменти, засоби охорони та захисту прав 

Лебедєва О. В. Сучасні погляди на державу та людину
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і свобод людини. Зазначимо, що ліберали не задаються питанням про яку людину, особистість йде мова 
у тому чи іншому випадку. Для ортодоксального ліберала цінність людини (її права, свободи, інте-
реси) у будь-якому випадку первинні по відношенню до суспільного, колективного, державного [8, с. 
30]. Держава, з точки зору правозахисників ліберального погляду, завжди прагне притіснити, обмежити 
права і свободи людини, привести їх у відповідність зі своїми власними (державними) інтересами. У тако-
му випадку людині необхідно бути насторожі по відношенню до держави, держава для людини — ворог, 
який прагне його перемогти, придушити.

Тепер зупинимо свою увагу на доктрині оптимуму. Суть доктрини оптимуму полягає в необхідності 
досягнення оптимального поєднання державного та індивідуального суспільного буття з метою забез-
печення цілісності соціуму і його нормального цивілізаційного розвитку. Досягнення оптимуму поля-
гає в неприпустимості (уникненні) крайнощів: з одного боку неприпустима надмірна індивідуалізація 
людських відносин, ігнорування суспільних інтересів і, перш за все, державного характеру, з іншого 
боку — неприпустиме визнання всепоглинаючої ролі та значення держави і державного в усіх сферах 
життєдіяльності людини [1].

Основні принципи оптимізації взаємовідносин держави і людини в сучасних умовах можуть бути 
зведені до наступного.

Оскільки в основі праворозуміння в цілому і прав людини зокрема лежать ідеї і принципи свободи та 
рівності, то останні повинні тлумачитись в якості атрибутів (незмінних, постійно притаманних ознак) 
як окремого людського індивіда, так і держави.

Держава як найважливіший соціальний інститут, створена з соціально-політичної волі самих людей, не 
може не мати свободи дії як умови забезпечення безпеки соціуму в цілому і окремого його члена зокрема. 
Таким чином, посягання (у будь-якому прояві) з боку індивіда на інтереси (свободу) держави повинно 
розглядатися як посягання на інтереси інших індивідів, які також знаходяться під захистом держави [14]. 

Такий стан буде досягнуто тоді, коли індивідуальна і суспільна правосвідомість, а також правосвідо-
мість держави (в першу чергу представників держави) врахують усі свої раціонально-ідеологічні та емо-
ційно-психологічні складові для розуміння і визнання свободи по відношенню один до одного. Склад-
ність полягає в тому, щоб кожна особа змогла б зрозуміти і визнати, що держава також «має право» на 
свою (державну) свободу, яка, звичайно ж, обмежена легітимним законом, діє в інтересах усього суспіль-
ства, а отже і по відношенню до цієї особи [17, с. 16-21]. Водночас держава повинна офіційно визнати 
свободу кожної особи в якості однієї з найважливіших, цивілізаційно-значущих цінностей не тільки для 
цієї особи, але і для самої держави і соціуму в цілому, а отже вважати себе зобов’язаною забезпечувати, 
захищати і охороняти цю свободу. Саме в цьому контексті йде мова про правову, демократичну державу.

У правосвідомості особи і держави має бути «зафіксована» єдність і органічна нерозривність свободи 
і рівності людини та держави. У своїх взаємовідносинах з точки зору природного права людина і держава 
повинні виступати як рівноправні суб’єкти. Однак на практиці таку рівноправність досить важко досяг-
ти, адже можливості для забезпечення і захисту своїх інтересів у держави та індивіда різні, а іноді зовсім 
протилежні [9]. Таким чином саме в цьому сенсі і необхідне забезпечення державної свідомості, щоб ро-
зуміння своєї сили не постало в протистояння соціальній слабкості окремої особи. Держава, так би мови-
ти, повинна прийти до розуміння, що саме захист слабкої людини і є свідчення її справжньої соціальної 
сили, її престижу та авторитету. З іншого боку, індивід не може розглядати державу як об’єкт щодо якого 
можна, «спекулюючи» своєю слабкістю, здійснювати протиправні дії, намагаючись принизити, послаби-
ти державу. В обох випадках (держава принижує особу, особа принижує державу) порушується рівність, 
партнерські відносини руйнуються, а це призводить до ігнорування волі обох сторін [4]. Внаслідок чого 
є порушення балансу між інтересами держави та індивіда. Як свідчить історія, цей баланс порушується 
не на користь особи з тієї причини, що держава має велику соціальну силу. Таким чином у вирішенні цієї 
проблеми основним вектором обопільного прагнення до порозуміння (до співпраці) є вектор державного 
бажання забезпечити такий баланс. Слушно зазначити, що імпульс повинен йти від сильного до слабкого. 
Але слабкість окремої людини зовсім не означає її безвольність, нездатність до стимулюючих по відно-
шенню до держави діям, вчинкам. Навпаки, активність людини необхідна. Саме така активність і подає 
сигнали державі для здійснення конкретних акцій для забезпечення балансу прав і свобод [3, с. 222]. 

Важливе значення має не тільки формальне закріплення рівності і свободи людини та держави в по-
зитивному праві, але й реальне здійснення цих основоположних принципів. На практиці досить часто спо-
стерігається, що в нормах чинного законодавства означене положення дійсно закріплено, але формально [1]. 
На сьогодні спостерігається дві обставини, які дискредитують ідею балансу державного та індивідуаль-
ного: по-перше, наявність суперечностей у законодавстві (або між однопорядковими законами, або між 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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законами і підзаконними актами), або наявність прогалин у ньому, що призводить до порушення оптимуму, 
водночас це порушення відбувається на користь сильного — держави; по-друге, відсутність чітких юри-
дичних механізмів забезпечення рівності держави і особи при вирішенні будь-яких протиріч, які система-
тично виникають між ними. Відсутність таких механізмів призводить до виникнення, наростання, заго-
стрення і болючого вирішення різних конфліктів, в яких держава є знову ж таки переможною стороною [9].

Таким чином проблеми взаємовідносин особи і держави необхідно розглядати в контексті не тільки 
процесів становлення правової особи, але й інституціоналізації способів узгодження інтересів особи 
як приватних, так і публічних (громадських), на основі формаційних, економічних, соціальних і по-
літичних перетворень суспільства. Водночас основоположні характеристики системи відносин «право 
— особа» розкриваються через категорії свободи і необхідності, як проявів органічної єдності правової 
автономії індивіда і народовладдя в умовах демократичної правової держави.
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Лебедєва О. В. Сучасні погляди на державу та людину.
Стаття присвячена підходам до аналізу пізнання взаємовідносин держави та права, а саме: етатистській доктрині (від дер-

жави до людини), ліберальній доктрині (від людини до держави) та доктрині оптимуму (людина для держави та держава для 
людини). Розкрито та наведено характерні ознаки кожної з зазначених доктрин, а також проаналізовано їх історичний розвиток.

Ключові слова: держава, право, доктрина оптимуму, ліберальна доктрина, етатистська доктрина.

Лебедева Е. В. Современные взгляды на государство и человека.
Статья посвящена подходам к анализу познания взаимоотношений государства и права, а именно: этатистской доктрине (от 

государства к человеку), либеральной доктрине (от человека к государству) и доктрине оптимума (человек для государства и 
государство для человека). Раскрыты и приведены характерные признаки каждой из указанных доктрин, а также проанализи-
ровано их историческое развитие.

Ключевые слова: государство, право, доктрина оптимума, либеральная доктрина, этатистская доктрина.

Lebedeva О. Current views on the state and the individual.
The article is devoted to the analysis of learning approaches between the state and the law, namely the statist doctrine (from the state 

to the person), the liberal doctrine (human-to-state) and the doctrine optimum (individual for the state and the state to the individual). 
Disclosed and given the characteristics of each of these doctrines, as well as analysis of their historical development.

Key words: state, law, the doctrine of the optimum, the liberal doctrine, statist doctrine.
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МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Становлення України як незалежної, демократичної, соціальної і правової держави викликало появу но-
вих форм суспільних відносин в економічній, політичній та соціальній сферах. Водночас виникла потреба й 
у правовому оформленні цих відносин такими засобами, які б відповідали їх демократичному змісту [1, с. 1].

Соціальні норми утворюють єдину систему, а норми права — особливу підсистему в ній. Правові 
норми — правила поведінки, зміст яких визначається не стільки природною нормативністю, скільки 
цілями та завданнями, які має суспільство або потреби конкретної його сфери [2, с. 470].

При формуванні громадянського суспільства, на жаль, втрачають своє значення норми моралі, 
етичні норми, норми традицій і звичаїв. Деякі правові норми фактично не виконуються і залишаються 
закріпленими в текстах нормативно-правових актів. Однак щодо формування стабільного суспільства 
не обійтися без встановлених норм і правил та їх дотримання і виконання. Суспільство не може існу-
вати без правил і соціальних норм, тому що регулювання суспільних відносин потребує норм, спря-
мованих на повагу до права, виконання обов’язків тощо.

Взаємодія правових та інших соціальних норм є актуальною проблемою сьогодення. Завданням 
держави є підтримка духовних цінностей суспільства, їх розвиток, захист. Саме право є потужним 
регулятором суспільних відносин. 

Значний внесок у дослідження проблем природи, сутності, ознак соціальних норм склали здо-
бутки вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема С. Алексєєва, В. Андріїва, В. Бабаєва, М. Байтіна, 
С. Бобровник, Є. Бурлая, А. Венгерова, В. Головченка, Д. Керімова, В. Копєйчикова, Н. Крестовської, 
Л. Матвєєвої, М. Матузова, О. Мурашина, П. Недбайла, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, 
П. Рабіновича, О. Скакун, Т. Тарахонич, І. Усенка та ін.

Серед усіх соціальних регуляторів право є одним із найдієвіших, тому що воно впливає на значну час-
тину відносин в яких безпосередньо зацікавлені держава і суспільство, а також тому, що реалізація права 
забезпечується насамперед і переважно засобами і можливостями держави, її гілок влади [3, с. 37].

На думку Н. Пархоменко, системність суспільних відносин надає праву системних властивостей та 
зумовлює його структуру, яка є цілісним об’єднанням відносно самостійних, але пов’язаних між собою 
елементів — норм права, основним призначенням яких є регулювання суспільних відносин [4, с. 387].

У демократичному суспільстві правова норма приймається державою від імені суспільства (народу), 
завжди відображає волю певної соціальної групи чи всього населення держави, закріплює її та охоро-
няє. Зокрема, правовими вважаються норми, які: 

• склалися історично у вигляді звичаїв, традицій, прецедентів і визнані державою як такі, що відпо-
відають загальнолюдським ідеалам; 

• походять безпосередньо від суспільства (народу), відображають волю спільноти або ж є результа-
том референдуму; 

• прийняті уповноваженими органами держави у межах правотворчого (законотворчого) процесу;
• вміщені у договорах, укладених між колективними суб’єктами відповідно до чинного законодав-

ства та принципів і норм міжнародного права [5, с. 365-368].
Право пов’язане з існуванням людського суспільства, отже, воно має соціальний характер. Людське існу-

вання неможливе в закритій сфері внутрішньої бездіяльності. Людина має безперервно відтворювати себе 
тільки в діяльності. Ця антропологічна необхідність людини має біологічне коріння. Внутрішня нестабіль-
ність людського існування зумовлює необхідність того, щоб людина сама визначала стабільне оточення для 
своєї поведінки. Такої стабільності людина намагається досягти за допомогою соціальних норм [6, с. 86].

Слушно, на наш погляд, підкреслює Н. Оніщенко про те, що право не регулює все суспільне життя. 
Чисельні суспільні відносини унормовані іншими правилами-нормами: моралі, правилами виховання, 
етикету тощо. Нормами права також не регулюються явища та події, що не залежать від волі та свідо-
мості людей. До них належать, наприклад, стан здоров’я людини, природні явища і т. ін. [7, с. 7].
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Крім того слід враховувати, що існує сфера «автономії» особистого життя і невтручання в нього 
органів держави. Інколи обговорюється навіть теорія «самообмеження» права у зв’язку з забороною 
втручатися в особисте життя громадян посадовим особам та державним органам. Отже, саме існування 
права як явища соціальної дійсності передбачає встановлення певних меж його дії.

У сучасному суспільстві назріла проблема взаємовідносин особи і суспільства, особи і держави. Осо-
бливо гостро дана проблема позначена в розумінні правового статусу особи, у сфері правового регулю-
вання особи у взаємовідносинах з іншими індивідами, з органами державної влади. 

Цілком очевидно, що розвиток індивіда, суспільства чи людства в цілому ґрунтується на культурі. 
Культура, як прийнято вважати, — це друге єство людини. Це твердження засвідчує факт звільнення 
людини від суворої біологічної залежності. Часткове звільнення від визначальної сили інстинктів за-
початковує нову залежність. Соціальні норми та культурні концепції мають розроблятися людством в 
усіх сферах життя для того, щоб визначити спосіб дій ті відповідні їм поняття як ідентичні у будь-якому 
контексті. У цьому процесі культури формують свою особливість (ідентичність), а індивіди — свою 
особистість. Люди, через невизначеність своїх природних схильностей, мають розвинути соціальні та 
культурні програми щодо того, чого вони хочуть досягти та чого уникнути. Кожна культура має роз-
робити загальні дороговкази про те, що є добром, а що злом, що є чесністю, а що нечесністю [8, с. 141].

Нині рівень правової культури в суспільстві залишає бажати кращого. Багато людей не довіряють праву, 
розвинена тенденція правового нігілізму. Така невіра в право пов’язана з тим, що закони не виконуються 
належним чином, у нашому суспільстві розвинена корупція і тому багато людей вірять в силу грошей, ніж у 
силу закону. Такий сумний факт вимагає ефективних заходів для боротьби зі злом, що панує в суспільстві та 
розвитку права. Отже, необхідно проводити правове виховання громадян на різних рівнях соціального життя. 

Правова культура тісно пов’язана із загальною культурою народу, базується на її основних засадах, 
віддзеркалює рівень її розвитку. Саме у поступальному всеохоплюючому розвитку правової культури і 
полягає завдання запровадження в законодавство, у практику застосування закону всього того, що ха-
рактеризує право як величезну соціальну цінність, явище загальнолюдської культури [9, с. 29].

До самостійних соціокультурних цінностей права варто віднести права і свободи людини. Усі ці до-
зволи відкривають широкий простір для творчого розвитку особистості — найважливішого показника 
в галузі суспільних відносин. Одночасно право виступає і важливим чинником консолідації не лише 
окремого соціуму, а й людства в цілому. Відтак визнання правових цінностей, насамперед соціокультур-
них, є необхідним кроком на шляху до розвитку правосвідомості, до активної соціальної поведінки, охо-
рони й примноження усіх цінностей суспільства. Саме соціокультурні цінності права, які є видом духо-
вних цінностей взагалі, «задовольняють потреби соціальних груп суспільства в регулюванні соціальних 
відносин і вчинків людей», призначені «для створення, підтримки та зміцнення соціального порядку і 
дисципліни, нормального функціонування суспільства» [10, с. 210-211].

В основі ставлення людини до права лежать його ціннісні орієнтації. Чим більше право відповідає 
прийнятим у суспільстві соціальним цінностям, тим вище престиж права в суспільстві і тим ефектив-
ніше здійснюється правове регулювання. У даному випадку право розцінюється людьми як одна з най-
важливіших соціальних цінностей і правомірна поведінка стає внутрішньою потребою більшості членів 
суспільства. Важливе місце в структурі значущих для правотворчості ціннісно-нормативних орієнтацій 
суспільства займає та чи інша ідея справедливості. Проте законодавцю немає необхідності займатися 
міркуваннями про добро і зло, про сутність справедливості. Його завдання полягає в тому, щоб в кожно-
му випадку правового регулювання знайти і сформулювати належну форму (норму) конкретизації прин-
ципу правової рівності і, отже, загальносправедливого для адресатів права способу узгодження всіх со-
ціальних інтересів у сфері регулювання відповідної правової норми. 

Метою морального виховання є розвиток у людини свідомого ставлення до суспільно необхідних 
норм поведінки, перетворення моральних принципів на особисті переконання, які складають ядро інди-
відуальної свідомості, що організує інші його елементи: знання, уявлення, погляди, почуття. Моральне 
виховання спрямоване на досягнення єдності інформаційних, ціннісних та вольових сфер свідомості 
(поєднання знань, переконань та дій). Оволодіння моральними принципами у процесі виховання озна-
чає перетворення вищих цінностей суспільства на факт свідомості і поведінки людини. Єдність свідо-
мості та діяльності становить основу моральної культури особистості [11, с. 11].

Без культури законодавство, стикаючись зі сваволею, перетворюється на її жертву — сваволя обертає за-
конодавство собі на службу. Безкультур’я, віддаючи його на поталу сваволі, породжує кризу законодавства. 
І не лише його. Без культури настає загальна криза суспільства, що виявляється у проникненні сваволі в 
усі «клітини суспільного організму»: економіку, державу, релігію, науку, мистецтво, духовні переживання 
людей. Оскільки «культура людей визначає їхнє життя», то слід зробити висновок, що законодавство (як і 
економіка, держава, релігія, наука, мистецтво) виконує свою роль, яку йому визначає культура [12, с. 133].

Лисюк І. І. Місце та значення соціальних норм у сучасному суспільстві
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Підсумовуючи слід зазначити, що необхідно активно впроваджувати соціальні норми як в суспільне 
життя, так і у свідомість особи. Здійснювати це можливо за допомогою таких суспільних інститутів як 
право, політика, релігія, школа, сім’я. Соціальні норми в умовах духовної та фінансової кризи мають 
необхідні важелі впливу на суспільну свідомість. Такі норми зможуть упорядкувати взаємини між їх 
учасниками, внести стабільність у суспільство.

Усвідомлення особою сутності права призведе до розуміння природи права, розуміння норми на на-
лежному рівні і, як наслідок, правильного застосування цих норм у практичній діяльності. Через розу-
міння та усвідомлення права особою відбудеться розуміння і соціальних норм.
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Лисюк І. І. Місце та значення соціальних норм у сучасному суспільстві.
 У статті розглянуто право як найдієвіший соціальний регулятор, адже воно впливає на значну частину відносин в яких 

безпосередньо зацікавлені держава і суспільство. Зазначено, що нині стає очевидною ідея першочергового значення взаємодії 
норм моралі, права і культури для нормального функціонування суспільства, повсякденного життя людей.

Зроблено висновок, що необхідно активно впроваджувати соціальні норми як в суспільне життя, так і у свідомість особи. Здій-
снювати це можливо за допомогою таких суспільних інститутів як право, політика, релігія, школа, сім’я. Соціальні норми в умовах 
духовної та фінансової кризи мають необхідні важелі впливу, які здатні впливати на суспільну свідомість. Такі норми зможуть упо-
рядкувати взаємини між їх учасниками, внести стабільність у суспільство. Усвідомлення особою сутності права призведе до розумін-
ня природи права, розуміння норми на належному рівні і, як наслідок, правильного застосування цих норм в практичній діяльності. 

Ключові слова: соціальні норми, правові норми, моральні норми, особа, суспільство, держава.

Лисюк И. И. Место и значение социальных норм в современном обществе.
В статье рассмотрено право как наиболее действующий социальный регулятор, так как оно влияет на значительную часть 

отношений, в которых непосредственно заинтересованы государство и общество. Отмечено, что в настоящее время становится 
очевидной идея первостепенного значения взаимодействия норм морали, права и культуры для нормального функционирова-
ния общества, повседневной жизни людей.

Сделан вывод, что необходимо активно внедрять социальные нормы как в общественную жизнь, так и в сознание чело-
века. Осуществлять это возможно с помощью таких общественных институтов как право, политика, религия, школа, семья. 
Социальные нормы в условиях духовного и финансового кризиса имеют необходимые рычаги влияния, которые способны 
влиять на общественное сознание. Такие нормы смогут упорядочить взаимоотношения между их участниками, внести ста-
бильность в общество. Осознание личностью сущности права приведет к пониманию природы права, понимание нормы на 
должном уровне и, как следствие, правильному применению этих норм в практической деятельности. 

Ключевые слова: социальные нормы, правовые, моральные, личность, общество, государство.

Lysyuk I. Place and importance of social norms in modern society.
In the article entitled as naydiyevisheho social regulator, because it affects a signifi cant part of relationships, which directly 

concerned the state and society. Pointed out that the idea is now becoming apparent paramount interaction of morality, law and culture 
for the normal functioning of society and everyday life.

It is concluded that it is necessary to actively implement social norms, both in the public life and the consciousness of the individual. 
Provide possible by public institutions such as law, politics, religion, school, family. Social norms in terms of spiritual and fi nancial 
crisis have the necessary leverage that can affect the public consciousness. These rules will streamline the relationship between the 
participants, introduce stability in society. Understanding the essence of the right person will understand the nature of law, understanding 
the rules at the appropriate level and, consequently, the right to apply these rules in practice.

Key words: social norms, legal norms, moral norms, the individual, society, nation.
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Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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ФОРМАЛЬНА РІВНІСТЬ ЯК ФОРМУЛА, ЩО ВИРАЖАЄ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

Розвиток знань про право передбачає глибоке осмислення основних засад правового регулювання. 
До таких, зокрема, належать категорії права. Знання їх понять, системи і змісту дає змогу полегши-
ти процес правотворчості, оскільки допомагає чіткіше визначити орієнтири законодавчої діяльності 
й забезпечити єдність юридичної практики у різноманітних її сферах. Окрім того, категорії права тісно 
пов’язані з проблемами правової ідеології. Тому дослідження змісту системи правових понять (як зага-
лом, так і окремих її елементів) має не тільки академічне, а й практичне значення.

У наш час значно активізувався правовий вплив громадян та їх об’єднань на суспільні відносини 
в українській державі. Зокрема, у суспільній свідомості закріпилось уявлення про необхідність звер-
нення до суду для вирішення спорів, збільшився цивільний обіг, і, як наслідок, зростає кількість укла-
дених угод тощо. Сфера правового регулювання розширилася також за рахунок виникнення нових видів 
суспільних відносин (наприклад, новітніх високих технологій). Водночас збільшилася чисельність по-
рушень прав і свобод як фізичних, так і юридичних осіб. У такій ситуації принципово важливим є ви-
вчення однієї з основних засад правового впливу — категорії юридичної рівності у позитивному праві. 
Саме дослідження цієї складової становить актуальність піднятої проблематики.

Методологічною основою статті стали праці С. Алексєєва, В. Бабкіна, В. Бачиніна, О. Зайчука, М. Кос-
тицького, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, М. Панова, О. Копиленка, Н. Пархоменко, С. Сливки, Л. Фуллера, 
Р. Халфіної та фундатора української юриспруденції Ю. Шемшушенка, які сприяють осмисленню поточ-
них процесів в теорії права та мають важливе значення для подальшого їх дослідження.

Виходячи із закладених вже фундаментальних основ, доцільним є подальше дослідження визначеної 
проблематики. 

На даний час відсутнє єдине комплексне визначення формальної рівності як у національному, так 
і міжнародному аспектах. Рівність є лідером філософсько-правових оцінювальних категорій щодо за-
кріплення у законодавчих актах (позитивному праві). Тому потрібно концептуально визначити сутність 
формальної рівність, що дозволило б на нормативному рівні сформулювати єдиний напрям у законодав-
чому втіленні цієї категорії. 

Питання рівності належить до фундаментальної філософської, етичної, політико-правової та еко-
номічної проблематики. Багато видатних учених-філософів і політичних діячів якщо безпосередньо 
не звертались до осмислення рівності, то у будь-якому випадку враховували цю категорію. Так, вивчен-
ня проблем рівності розпочалося ще із стародавніх часів. У період буржуазних революцій ця ідея стала 
гаслом зростаючої політичної ваги буржуазії та вперше була закріплена в американській Декларації не-
залежності, а також французькій Декларації прав та свобод людини і громадянина. 

Як результат, формальна рівність набула необхідного способу соціального буття свободи, оскільки 
будь-якої іншої ефективної форми буття та виразу свободи в соціальній взаємодії людей, окрім правової, 
людство до цих пір не виробило [5, с. 39]. Це пов’язано, зокрема, з тим, що, не будучи введеною в єдину 
всезагальну рівну міру, яка визначається взаємним та рівним обмеженням свободи всіх учасників со-
ціальної комунікації, свобода неминуче перетвориться у свавілля, коли її єдиною гарантією є сила, яка 
в такому випадку насправді вже нічого не може гарантувати, оскільки завжди присутня реальна можли-
вість її придушення зі сторони ще більшої сили.

Таким чином, формальна рівність — це базовий та універсальний принцип правового регулювання, 
який комплексно визначає зміст правопорядку, оскільки втілює в собі вимоги як до змісту позитивного 
права, так і до форм і способів його встановлення і захисту. Крім цього, принцип формальної рівності 
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може бути конкретизований у тій чи іншій життєвій ситуації у несуперечливу систему формально ви-
значених правил поведінки, тобто правових норм (позитивного права).

Разом з цим, формальна рівність є формулою, що виражає справедливість права та того порядку, 
який воно встановлює. При цьому таке тлумачення справедливості позбавлене елементів довільності, 
оскільки воно передбачає впорядкування суспільних відносин на основі визнання за кожною людиною 
формально рівної можливості реалізації свободи як своєї сутнісної властивості, що визначає природу 
людини та в рівній мірі належить всім людям. Заперечення ж правового характеру та значення справед-
ливості призводить до того, що справедливість починає розумітися як будь-яке не правове начало, тобто 
вимога «зрівнялівки» або привілеїв, ті чи інші особисті економічні, політичні, національні, соціальні 
естетичні та інші інтереси або вимоги. Тим самим, правове значення справедливості підмінюється інди-
відуальним, груповим або класовим інтересом та, у зв’язку із цим, довільним змістом та партикулярни-
ми вимогами [2, с. 45].

Отже, взаємодопомога, справедливість, мораль — це ті послідовні етапи, які ми спостерігаємо, ви-
вчаючи світ людини. Право як форма буття і вираз свободи є формою буття рівної міри, однакового 
масштабу свободи для всіх суб’єктів відповідних правовідносин. Правова рівність — це рівність віль-
них і незалежних суб’єктів права, потенційні можливості яких визначені єдиною мірою, єдиним кри-
терієм. Таким критерієм, основою правового зрівнювання фактично різних людей є їх свобода. Право 
тому і цінне для членів суспільства, що воно вимагає фактичної однаковості індивідів. Кожен з них за-
лишається унікально-неповторним. Право урівнює людей у свободі, яка їм необхідна для самореалізації, 
самовираження, усвідомлення своєї неповторності.

Усі спроби формалізувати поняття справедливості тією чи іншою мірою походять з концепції 
Арістотеля, яка передбачає формулу зрівняння «надання» та «отримання» в процесі соціального об-
міну (так звана зрівняльна справедливість) та розподіл благ пропорційно вкладу кожного в загальну 
справу (так звана розподільна справедливість). Суть цих вимог виражається у двох широко відомих та 
взаємопов’язаних між собою постулатах: «кожному своє» та «рівним за рівне». В цьому випадку мова 
йде про виявлення характеристик правопорядку, що забезпечують його загальну прийнятність, рівну 
для всіх «вигідність», а тому і легітимізацію його загальнообов’язковості та примусовості [3, с. 71-72].

Арістотель, вбачаючи зв’язок рівності і справедливості, зазначив, що поняття «справедливість» — це 
одночасно прояв як законного, так і рівномірного, а несправедливість — протизаконне і неправомірне 
(ставлення до людей) [1, с. 146]. Цицерон наголошував: «Під дію закону повинні підпадати всі». Необ-
хідно, вважав мислитель, встановити «не тільки для магістрів міру їх влади, а й для громадян міру їх 
підлеглості». Бо ж і «той, хто розумно управляє, рано чи пізно буде підкорятися, а той, хто покірно під-
коряється, вартує того, щоб рано чи пізно почати управляти» [7, с. 134]. У цих думках якраз і закладена 
ідея правової рівності — принципу уніфікування громадян за єдиним критерієм, єдиним масштабом 
свободи, що має відобразитись у законі (позитивному праві). 

Римський юрист Ульпіан вважав, що тому, хто займається правом, потрібно спочатку дослідити, звід-
ки походить назва права. Правова рівність (відповідність, рівномірність), власне і виражає зміст спра-
ведливості права. Римські юристи користувалися поняттями «aeguum jus» (еквівалентне, рівне право) 
і «jus aniguum» (право нееквівалентне, нерівне). Правовий еквівалент означав рівну справедливість або 
справедливу рівність, що є однією сутністю. Ульпіан наголошував, «що справедливість є незмінною 
і усталеною волею надавати кожному його право. Приписи права прості: жити чесно, не чинити шкоди 
іншому, кожному віддавати те, що йому належить. Справедливість є пізнанням божественних і люд-
ських справ, наука про справедливе і несправедливе» [4, с. 97].

Право — це формальна-змістовна рівність [6, с. 26]. Підмінна, плутанина понять «фактична» і «фор-
мальна» рівність є досить поширеним явищем в науці (наприклад, у недавньому соціалістичному ми-
нулому формальну рівність як принцип суспільного життя було підмінено фактичною рівністю, тобто 
зрівнялівкою). У праві свобода людини унормована і його розвиток засвідчує, що право, втілене в прин-
ципі формальної рівності, є найефективнішим регулятором суспільного життя у порівнянні з іншими 
соціальними регуляторами (мораллю, релігійними нормами, корпоративним правом, звичаями тощо). 
Принцип формальної рівності передбачає, що фактично здійснені суб’єктами реальні суб’єктивні права 
будуть нерівні. Формальне право — це лише абстрактна можливість, здатна набути відповідно до од-
накового масштабу, спільних засад, рівною мірою своє право на щось: право на освіту, житло, гідну 
оплату праці, якісне медичне обслуговування, утвердження гендерної рівності тощо. Вчені-правознавці 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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переконують, що скрізь, де діє принцип формальної рівності, є правове начало. Де немає принципу рів-
ності, там і права як такого, також не існує [6, с. 26].

Отже, наведені вище підходи до розуміння формальної рівності, справедливості та позитивного пра-
ва загалом не вичерпують усього різноманіття концепцій, що демонструють різні виміри та складові 
термінології філософії та теорії права. Тому доцільно навести власне бачення сутності категорії «право-
ва справедливість», яка й виражає першооснови взаємодії між теоретичними положеннями формальної 
рівності та практичними складовими чинного законодавства (позитивного права).

Таким чином, під правовою справедливістю слід розуміти справедливість, яка належить усім, тобто 
повинна бути визнана всіма, всім суспільством, передусім, внаслідок сприйняття канонів та засад спра-
ведливості, а отже, позитивного права загалом. Воно покликане впорядковувати суспільне життя, а не 
провокувати хаос — призводити до того, коли в дію вступають несанкціоновані регулятори суспільних 
відносин (наприклад, норми, що регламентують проведення угод у тіньовій економіці).

Підміна позитивного правового начала неправовими регуляторами призведе до руйнації права, що 
знищує і саме суспільство. В основу правової справедливості покладена справедливість моральна, усе-
реднене та сприйняте її розуміння суб’єктами права. Якщо правова справедливість спирається на інші 
засади, тоді позитивне право знищується взагалі.
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Луцький Р. П. Формальна рівність як формула, що виражає справедливість позитивного права.
Дослідження понять свободи та рівності як філософських категорії, проводяться вже довгий час. Достатньо вивченою є 

категорія «право». Однак в юридичній теорії мало акцентів зроблено над розкриттям сутності позитивного права як реальної 
форми права. Взаємозв’язок же форми і змісту (відповідність права таким категоріям, як справедливість, рівність, свобода, гу-
манізм) являється тією складовою, яка характеризує сутнісну основу права щодо регламентації суспільних відносин.

Ключові слова: свобода, справедливість, рівність, гуманізм, позитивне право, природне право.

Луцкий Р. П. Формальное равенство как формула, которая выражает справедливость позитивного права.
Исследование понятий свободы и равенства как философских категорий проводится уже долгое время. Достаточно изучен-

ной представляется категория «право». Однако, в юридической теории мало акцентов сделано над раскрытием сущности по-
зитивного права как реальной формы права. Взаимосвязь же формы и содержания (соответствие права таким категориям, как 
справедливость, равенство, свобода, гуманизм) представляется той составляющей, которая характеризует сущностную основу 
права относительно регламентации общественных отношений.

Ключевые слова: свобода, справедливость, равенство, гуманизм, позитивное право, естественное право.

Lutcky R. Formal equality as formula which expresses justice of positive law.
Research of concepts freedom and equality as philosophical a category, conducted already long time. Studied enough is a 

category law. However in a legal theory little accents are done above opening of essence of «positive law» as the real form of law. 
Intercommunication of form and matter (accordance of law such categories, as justice, equality, freedom, humanism) appears a that 
constituent which characterizes essence basis of law in relation to regulation of public relations.

Key words: freedom, justice, equality, humanism, positive law, absolute law.
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ
Історія становлення рівності має багатовікові традиції, що відображають розвиток демократії у сус-

пільстві. Принцип рівності людей багатоаспектний. Право розуміється сьогодні як рівна міра свободи всіх 
і кожного — чоловіків і жінок. Виходячи з цього одним з проявів принципу рівності є рівність чоловіків 
і жінок, тобто незалежність рівного підходу від статі, що дістав назву принципу гендерної рівності. Гендер-
на рівність — складова загального принципу рівності як принципу демократичної побудови суспільства. 

З іншого боку, сучасні світові реалії виявляють тенденцію до зловживання принципом гендерної 
рівності виходячи із суто суб’єктивних чинників, які суперечать загальноприйнятій суспільній моралі, 
а головне — звичайній природі речей.

Даній проблемі останнім часом приділяється особлива увага в юридичній літературі. Гендерна рівність 
розглядається з перспективи правових цінностей та розвитку прав людини такими вченими: Н. Болотіна, 
О. Лукашова, О. Матвієнко, О. Мельникова, Т. Мельник, Н. Оніщенко, С. Поленіна, П. Рабінович, В. Тимо-
шенко та ін. Однак практично залишається поза увагою аспект загрози викривленого розуміння даного 
принципу деякими феміністичними теоріями, які останніми роками набувають активного розмаху у світі.

З огляду на це метою статті є аналіз позитивних та негативних тенденцій становлення і розвитку 
гендерної рівності.

Сьогодні в Україні на конституційному рівні людина визнається найвищою соціальною цінністю. 
Поняття «людина» є рівноцінним поняттям «особистість», «індивідуальність», що характеризує, насам-
перед, те особливе, специфічне, що відрізняє конкретну людину як індивіда та особистість від усіх ін-
ших, включаючи як природні, тілесні, так і психічні й соціальні властивості; як успадковані, так і набуті, 
вироблені в процесі людського розвитку [15, с. 37]. 

Однією з таких особливостей людини є її стать. І те, що має бути цінністю і для людини, і для дер-
жави, іноді стає перешкодою до реалізації особою своїх прав. Ця особливість нерідко стає руйнівною 
в процесі реалізації принципу рівності основних прав та свобод людини.

Національні конституції гарантують рівність основних прав та свобод для всіх громадян, і більша 
їх частина прямо констатує забезпечення рівності прав громадян незалежно від їх віку, раси та статі. 
Майже всі уряди підписали Загальну декларацію прав людини, прийняту ООН у 1948 р., деякі інші між-
народні угоди, які беруть під захист жінок та дітей, серед них — Конвенцію про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, яка вважається міжнародним біллем щодо жіночих прав. Але ці обіцянки та 
узгодження не забезпечують жодних гарантій там, де влада закону слабка, де немає законів та правил, 
які гарантують доримання конституційних прав та міжнародних домовленостей і де добрі наміри витіс-
няються політичними міркуваннями [9, с. 105]. 

Коли йдеться про рівність статей як ідеал суспільно-політичного розвитку, під цим поняттям мо-
жуть розумітися: а) формальна рівність (рівність юридична, закріплена законодавчо); б) рівність мож-
ливостей (надання певної законодавчо закріпленої переваги певній соціально-демографічній групі для 
створення однакових з іншими групами умов); в) рівність результату (цілеспрямоване забезпечення лік-
відації для конкуруючих сторін перешкод, які можуть бути зумовлені попередньою дискримінацією). 
У правовій сфері прихильники гендерної та феміністської теорії намагаються дослідити питання «рів-
ності» та «відмінностей» — наскільки можлива рівність різних людей (насамперед за ознакою статі), 
в яких межах можливе запровадження «нерівності» для досягнення рівності тощо [11, с. 10]. 

У країнах світу відбувається процес наповнення гендерним змістом національного законодавства. 
Врахування рівних прав і можливостей у законодавстві різних країн відбувається залежно від сили 
впливу інших соціальних норм — традицій, звичаїв, усталеної моралі, політичних норм тощо. Релігії 
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справляють значний вплив на формування традиційних норм у національних суспільствах. По-різному 
відбувається процес освоєння гендеру нового часу й відображення його в чинному законодавстві різних 
галузей права. Навіть Європа не є гендерно однорідною та має певні особливості щодо гендерного вті-
лення в праві північних і південних країн Центральної Європи, країн Балтії, Східної Європи, країн СНД 
тощо. Та попри всі особливості існує тенденція до зближення гендерних процесів в юридичному їх ви-
разі, а саме формування гендерного компонента в системі законодавства [13, с. 42-43].  

Світовий процес формування конституційного законодавства характеризується декларуванням у ньо-
му принципу рівних прав і можливостей. Конституційне закріплення рівності статей є характерним по-
ряд із такими особливостями, як національна і расова незалежність, мова, віросповідання, соціальне 
походження, політичні переконання та ін. [13, с. 46]. 

Цілком очевидно, що питання гендерної рівності набуло на сьогодні неабиякої актуальності і пред-
ставляє вагому цінність для права. Виходячи з цінності гендерного виміру права відповідним чином має 
проводитися робота з діючим вітчизняним законодавством, яке, незважаючи на проголошення Україною 
рівності прав чоловіків і жінок, ще містить значні дискримінаційні гендерні викривлення.

Це зумовлено, зокрема, деякими прорахунками феміністичних теорій, під впливом яких формувались 
окремі положення радянського законодавства. Наприклад, велика кількість норм трудового, кримінального 
права, права соціального забезпечення не враховує інтересів і особливостей статусу чоловіка-батька, але 
водночас передбачає ряд пільг для жінок-матерів тощо. Також відсутність правозастосовної практики щодо 
гендерних правовідносин, зокрема рішень судів про відновлення порушених прав у зв’язку з дискриміна-
цією за ознакою статі, свідчить, що громадяни не мають належних правових засобів для захисту своїх прав. 
Виправити таку ситуацію може створення предметного законодавства, орієнтованого на розв’язання прак-
тичних гендерних проблем, детальне регулювання окремих аспектів становлення гендерної рівності, законо-
давче визначення всього спектра прав та можливостей, що містять поняття «гендерна рівність» [16, с. 75-76]. 

На сьогодні законодавець має нелегке завдання законодавчого визначення такого механізму право-
вого регулювання, який не лише відповідатиме досконалій правовій формі та матиме високу прикладну 
оцінку, а й культивуватиме правосвідомість громадян, закладаючи світоглядні основи гендеру. При цьо-
му слід враховувати такі споконвічні правові та моральні цінності, як справедливість, свобода, рівно-
правність. Адже на них ґрунтується правова свідомість громадян, яка миттєво реагує на викривлення 
цих категорій, неадекватне їх застосування [7, с. 30]. 

Гендерний підхід вимагає перегляду класичних уявлень про суб’єкта права. Уособленням універсаль-
ного нейтрального, раціонального суб’єкта часто-густо виступає не абстрактний носій прав, а цілком 
конкретний — чоловік, який обіймає певну соціальну позицію. Така модель суб’єкта права побудована 
на маскулінних цінностях і враховує лише чоловічий досвід.

Цю ситуацію легко пояснити з огляду становлення класичних правових інститутів і понять романо-гер-
манської правової системи, більшість з яких походить від римського права, яке повноцінними суб’єктами 
права визначало вільних громадян чоловічої статі, жінка була майже позбавлена прав [7, с. 13]. 

Декларований у вітчизняному законодавстві принцип рівності передбачає, що всі громадяни є рівни-
ми як представники людства, як носії загальнолюдських прав і свобод. Водночас, об’єктивним фактором 
є існування нерівності за здібностями, нахилами, чеснотами тощо. Безперечно, справедлива рівність 
можлива лише як рівність можливостей у реалізації здібностей, як надання рівних прав для розвитку 
тих природжених і набутих якостей, якими люди наділені, як справедливий розподіл прав і обов’язків, 
тобто, як доступність справедливості [11, с. 59]. 

Цінність демократичних принципів і фундаментальних прав людини вимагає забезпечення справед-
ливої гендерної рівності. На формування і розвиток державної політики безперечно і прямо впливають 
особисті, суб’єктивні чинники, ціннісні орієнтації та моральні переконання тих посадових осіб, які без-
посередньо перебувають в ешелонах влади. За часів Радянського Союзу, коли панувала авторитарно-
командна система державного управління, культивувалися «чоловічі» переваги щодо певних можливос-
тей. Коли справедливість при розподілі можливостей, наділенні правами та обов’язками незалежно від 
статі стане цінністю, домінантою не лише суспільства, а й вищих органів державної влади, тоді можна 
буде говорити про те, що в державі існує довіра, чесність та демократія.

Обговорення політики значною мірою стосується цінностей. Державні службовці, відповідальні 
за розвиток політики, повинні усвідомлювати, що вони привносять у свою діяльність власні цінності, 
сформовані життям: манеру працювати, базу знань, джерела інформації, контакти, культурний і життє-

Львова О. Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози
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вий досвід, які впливають на те, як ці особи розуміють питання політики і якими підходами користу-
ються, тобто, чи підтримують цінності системи, в якій працюють. Гендерно чутлива політика може час 
від часу вступати у конфлікт із домінуючими цінностями, на яких формується суспільство. Жіночий 
досвід у розвитку суспільства часто вимірюється чоловічими стандартами. Тому державні службовці 
повинні протистояти цим конфліктуючим і конкуруючим цінностям [11, с. 74]. 

Виконання взятих Україною зобов’язань щодо утвердження гендерної рівності потребує осмислення 
національних можливостей їх реалізації з урахуванням історично набутої практики суспільного життя 
чоловіка та жінки, національних традицій їх взаємовідносин, досягнень і рівня соціальної культури та її 
складової — гендерної культури [14, с. 18]. 

Не зважаючи на це, Україна, на думку Т. Мельник, може констатувати, що ідея гендеру поступово 
оволоділа свідомістю чоловіків. Особливістю законопроектів про гендерну рівність, поданих до парла-
менту в порядку законодавчої ініціативи, є те, що майже всі вони були внесені народними депутатами 
— чоловіками [13, с. 65]. 

На сучасному етапі про подолання вказаних стереотипів свідчить прийнятий Верховною Радою 
України Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV від 8 ве-
ресня 2005 року (надалі — Закон) [17]. Цей Закон є вдалим кроком до запровадження відповідних між-
народних стандартів міжстатевої рівності і є правовою базою забезпечення конституційного принципу 
рівних прав чоловіків і жінок. Зокрема, ст. 3 Закону визначає основні напрями державної політики щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, серед яких: недопущення дискримінації за 
ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, 
формування відповідального материнства і батьківства, виховання і пропаганда серед населення Украї-
ни культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері та ін. [5, с. 9]. 

Отже, не зважаючи на існування у свідомості суспільства певних стереотипів, так званого гендерно-
го суб’єктивізму, усе ж природна цінність людини та її потреб і можливостей сьогодні явно долає вказа-
ні перепони. Те, що невіддільне від людини та її сутності, її невід’ємні природні права, які тривалий час 
навіть не були передбачені законодавчо, отримує сьогодні перемогу над «буквою закону», оживаючи і у 
свідомості людей, і у реальному житті, і на законодавчому рівні. Без сумніву, гендерна рівність є однією 
з цінностей, на яких будується право.

Паралено із зазначеними позитивними процесами у світі поширюється руйнівна тенденція зловжи-
вання поняттям гендеру для легалізації особистих, суб’єктивних відхилень, про які далі йтиме мова.

Так, Б. Вольмер де Коль звертає увагу на наступне. Якщо звернутися до етимології слова «gender» 
(«рід»), то можна знайти ще декілька його значень. Слово «gender» походить від латинського сло-
ва genus, generic, що має багато різноманітних значень, від класифікації виду чи класу до визначення 
сім’ї чи народу з окремою ідентичністю, тобто нації. Порівняно нещодавно в деяких мовах, особливо 
в англійській, слово «гендер» набуло інших граматичних форм, серед яких — чоловічий та жіночий 
рід. А в другій половині ХХ ст. використання цього слова змінилося в сторону визначення сексуальної 
ідентичності індивіда. Слово «гендер» стало феміністичним терміном. Гендерні феміністки стали від-
окремлювати стать від гендеру з метою допомогти жінкам залишити місце, відведене їм природою та 
суспільством. Ними було висунуто ідею про те, що відмінності між статями вигадані суспільством. На 
думку гендерних феміністок, гомосексуальна, гетеросексуальна і бісексуальна орієнтація мають одна-
кове значення і залежать від переваг індивіда [6, с. 495-496]. 

Тобто, в новій гендерній перспективі термін «гендер» став визначатися як «соціально сконструйо-
вані ролі».

В якості плацдарму для поширення своїх ідей прибічники нової перспективи обрали IV Всесвітню 
конференцію ООН щодо становища жінки, яка відбулася у вересні 1995 року в Пекіні. Керівництво 
конференції оголосило таке формулювання терміну «гендер» — він вказує на відносини між чоловіком і 
жінкою, що засновані на ролях, які суспільство визначає і присвоює одній та іншій статі».

Таке визначення викликало занепокоєння делегатів конференції, особливо представників католиць-
ких країн і Святого Престолу. Ці делегати просили авторів визначення зробити його більш розгорнутим, 
оскільки передбачали, що за ним можуть критися неприйнятні установки: наприклад, терпимість до гомо-
сексуальної орієнтації та ідентичності. Белла Абзуг, колишній депутат Конгресу США, доповнила інно-
ваційну інтерпретацію терміну «гендер»: «Смисл терміну «гендер», на відміну від слова «стать», вказує 
на той факт, що становище і ролі жінки та чоловіка є соціальними конструкціями, які підлягають змінам».

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Тобто, стало зрозуміло, що прибічники гендерної перспективи стверджують дещо вельми сміливе, 
наприклад, що «не буває «природних чоловіків» і «природних жінок», немає сукупності характеристик 
і моделей поведінки, притаманних виключно одній статі» [1, с. 114]. 

Отже, стає зрозумілим, що в «гендерній перспективі» незручна природа лише заважає, а тому має 
зникнути. З цього приводу С. Файєрстоун висловлює парадоксальну, на наш погляд, думку: «Те, що 
«природно», не обов’язково є «людською» цінністю. Людство почало випереджати природу; ми більше 
не можемо виправдовувати дискримінаційну систему класів-статей на тій підставі, що вона має природ-
не походження» [1, с. 117]. 

Однак, учасники конференції — представники націй, які захищають життя та сімейні цінності, ви-
ступили проти таких пропозицій, особливо, коли виявили, що в пекінському документі свавільно ви-
ключено з програми слова «дружина», «чоловік», «мати», «батько» [1, с. 123].

Гендерні феміністки також вважають суттєвим пунктом у документі боротьбу за «вільний вибір» 
щодо питань дітонародження і «способу життя». Це, зокрема, стосується «права» всиновлення дити-
ни лейсбійською парою, «права» на аборти, «права» на самостійний вибір власної сексуальної іден-
тичності та ін. 

Заначена проблема особливо загострюється з урахуванням того, що для гендерних феміністок існує 
п’ять статей, а не дві: слід говорити не не про чоловіків та жінок, а про «гетеросексуальних жінок, гомо-
сексуальних жінок, гетеросексуальних чоловіків, гомосексуальних чоловіків і бісексуалів».

Як справедливо резюмує з цього приводу О. Альзамора Реворендо, «свобода» прибічників гендерної 
перспектики, що проголошують наявність п’яти статей, суперечить усім наявним науковим даним, від-
повідно до яких, з генетичної точки зору, існує лише дві можливості: можна бути або чоловіком, або 
жінкою, і немає жодних проміжних варіантів між ними» [1, с. 125].

Отже, феміністські теорії становлять пряму загрозу на цінності сім’ї та шлюбу. Суспільство не 
зобов’язане зосереджуватися на сексуальних проблемах чи відхиленнях окремих індивідів настільки, 
щоб надавати зазначеним аномаліям правового статусу. По суті, відбувається насилля над природою за-
ради, так званої, рівності у правах.

Як підкреслює Т. Анатрелла, гомосексуальність має залишатися приватною проблемою, тому що ба-
жання визнати законним одне сексуальне відхилення потягне за собою бажання надати суспільного ста-
тусу й усім іншим прибічникам гендерної ідеології [2, с. 157].

«Варто не підіймати в ранг закону хитку мораль перехідного періоду, а допомагати суспільству зали-
шатися міцним, проходячи через будь-які часи, спираючись на істинні життєві цінності. Слід пам’ятати, 
що цивільний закон будується на тому, що є істинним і правильним для суспільного блага.

Гомосексуалізм не є джерелом права. Суб’єктом прав і обов’язків є людина. Не може бути рівності 
між парою, що складається з чоловіка і жінки, і зв’язком між людьми однієї статі. Іншими словами, го-
мосексуалізм позбавлений цінності в суспільному розумінні. Це приватна реальність, на якій не буду-
ється життя суспільства і яка не може бути нормою» [3, с. 1038].

Нині дана руйнівна тенденція почала сягати й України.
За наведеною статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 

200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, що де-факто існують в Україні, оцінюється 
фахівцями в межах до 200 тис. пар.

Так, Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей у 2010 році зверну-
лася до Президента України з вимогою «продовжити курс на рівноправність геїв», що передбачає за-
борону дискримінації на підставі секс-орієнтації в сфері трудових відносин, легалізації існуючих одно-
статевих родин та ін. [8].

ІІ Ватиканський Собор підкреслює, що відмінність між статями є позитивним фактором. Всі чолові-
ки і жінки є людьми і у своїй гідності вони рівні. Те, що їх відрізняє один від одного, перебуває у згоді 
з задумом творіння. Ж. Котьє заначає, що «повага до гідності жінки і визнання її рівних з чоловіком 
прав означає рівність прав щодо участі у культурному, економічному, суспільному і політичному житті. 
Однак досягнута у цій сфері рівність прав повинна йти поруч із визнанням особливого покликання жін-
ки: ця рівність не повинна шкодити жінці, материнству та сім’ї» [12, с. 690, 692].

 Урядом М. Азарова 10 лютого 2013 року до Верховної Ради було подано проект закону № 2342 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації 
в Україні», метою якого є, відповідно до пояснювальної записки, «врахування міжнародних стандартів 
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та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина», у даному разі такими стан-
дартами вважаються закріплення певних прав за сексуальними меншинами. 14 травня 2013 р. розгляд 
даного законопроекту було відкладено. 

В українському суспільстві нині гучно лунають справедливі протести серед духовенства, громад-
ських рухів, науковців, правозахисників, вбачаючи в цьому реальну небезпеку та трагедію для сучасно-
го суспільства та майбутніх поколінь.

У чому полягає ця небезпека? — ставить питання адвокат С. Гула, надаючи одночасно аргументовані 
відповіді.

По-перше, в Україні на законодавчому рівні пропонується ввести поняття «сексуальна орієнтація» (змі-
на ст. 2 Кодексу законів про працю). Це може потягнути надання додаткових прав представникам сексмен-
шин (наприклад, усиновлювати дітей), що не лише руйнує сім’ю, а й основи здорової моралі суспільства.

Також на законодавчому рівні мають вводитися безпрецедентні поняття, а саме: непряма дискри-
мінація, оголошений намір про дискримінацію, підбурювання до дискримінації, пособництво у дис-
кримінації (ст.ст. 1 і 5 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). 
Це означає, зокрема, якщо хтось захотів би сказати в церкві про те, що гомосексуалізм — гріх, то це буде 
розцінено не лише як намір про дискримінацію, а й підбурювання цілої спільноти до дискримінації, 
і в такому разі наставатиме юридична відповідальність, можливо адміністративна чи навіть кримінальна. 

Одна з найгірших гомосексуальних ініціатив законопроекту, як підкреслює С. Гула, міститься 
в ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, а саме: «У разі наведення позивачем фактів, які 
дають змогу припустити, що мала місце дискримінація, обов’язок доказування необґрунтованості по-
зовних вимог у цій частині покладається на відповідача». Тобто, вже не геї доводитимуть, що їх дис-
кримінували. Ймовірно, якщо дану норму буде прийнято Верховною Радою, на священнослужителів та 
багатьох моральних людей чи організацій чекають чисельні судові позови [10]. 

Ще однією вагомою, на наш погляд, загрозою є запропоновані законопроектом № 2342 зміни до 
ст. 21 Кодексу законів про працю України, проголошуючи рівність трудових прав усіх громадян України, 
не залежно від сексуальної орієнтації. 

Як щодо професій, які потребують дотримання відповідного морального рівня працівника — лікаря, 
вчителя, правоохоронця та ін.? 

Статтею 41 Кодексу законів про працю України передбачаються додаткові підстави розірвання тру-
дового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями праців-
ників за певних умов, серед яких — вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального 
проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (ч. 1 п. 3 ст. 41). Тобто, згаданий вище законопро-
ект має на меті неприродну сексуальну орієнтацію особи підвести до грифу «морально».

Як ставитимуться батьки традиційних сімей (і самі автори законопроекту), якщо їх дитину навчати-
ме чи лікуватиме особа тієї ж статі, але з порушеною сексуальною орієнтацією? 

При цьому автори проекту закону № 2342 переконані, відповідно до пояснювальної записки, що да-
ний «проект не потребує проведення громадського обговорення». Ймовірно, передбачаючи всенародне 
обурення зазначеними новелами, вони саме таким чином захистили свої правотворчі ідеї. 

Окрім того, у пояснювальній записці значиться, що «запропоновані зміни до Кодексу законів про 
працю України безпосередньо випливають із Конституції України». Виникає питання — чи уважно зна-
йомилися автори законопроекту з Преамбулою Конституції України 1996 р.? 

А там проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Консти-
туцію, «виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського держа-
вотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім 
та прийдешніми поколіннями».

Невже гомосексуалізм — це наша багатовікова історія, прояв нашої совісті і наша турбота про май-
бутні покоління?! Історія свідчить, що це явище ніколи не вважалося нормальним та здоровим для будь-
якого суспільства і суперечить природному праву і, відповідно, принципу верховенства права, який нині 
має панувати в Україні.

Окрім того, законопроект № 2342 руйнує давню, глибоку християнську традицію українського на-
роду та зневажає його віру. 

Біблія, яка в усі часи вважалася найавторитетнішою священною книгою життя та непохитною осно-
вою суспільної моралі не лише в Україні, а й у більшості країн світу, нині може стати дискрімінуючою 
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книгою, особливо в частині певних природних та Божественних істин. Це, зокрема, послання до Рим-
лян (1:26-28): «...Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на 
протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися 
своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі від-
плату, відповідну їхньому блудові» [4, с. 1049].
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Львова О. Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози.
Одним з проявів принципу рівності є рівність чоловіків та жінок, тобто незалежність рівного підходу від статі, дістав на-

зву принцип гендерної рівності. З іншого боку, сучасні світові реалії виявляють тенденцію до зловживання даним принципом, 
виходячи із суто суб’єктивних чинників, які суперечать загальноприйнятій суспільній моралі, а головне — звичайній природі 
речей. Мова йде про феміністичні теорії, які, проголошуючи існування п’яти статей і домагаючись легалізації певних прав, 
становлять пряму загрозу для суспільних, життєвих цінностей. 

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, мораль, право, стать, фемініст.

Львова Е. Л. Гендерное равенство: перспективы и угрозы.
Одним из проявлений принципа равенства мужчин и женщин, то есть независимость равного подхода от пола, называется 

принципом гендерного равенства. С другой стороны, современная реальность в мире показывает тенденцию к злоупотребле-
нию этим принципом, исходя из сугубо субъективных моментов, которые противоречат общепринятой общественной морали, 
а главное — обычной природе вещей. Речь идёт о феминистических теориях, которые, провозглашая существование пяти по-
лов и добиваясь легализации определённых прав, являются прямой угрозой для общественных, жизненных ценностей.

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, мораль, право, пол, феминист.

Lvоvа О. Gender equality: prospects and threats.
One of the manifestations of the principle of equality between men and women, that is, the independence of the equal treatment 

of sex, is called the principle of gender equality. On the other hand, the reality of the modern world shows a tendency to abuse this 
principle, on the basis of purely subjective factors that are contrary to accepted morals, and most importantly — the ordinary nature of 
things. It’s about feminist theories which proclaim the existence of fi ve fl oors and promoting legalization of certain rights, are a direct 
threat to the public, life values.

Kеy words: gender, gender equality, morality, right, sex, femіnіst.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ПРОЯВ 
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА

Україна робить перші кроки в своєму державному, культурному і духовному відродженні. На-
ціональне відродження — це якісне оновлення багатогранного життя, яке передбачає всебічний роз-
виток українського суспільства і забезпечує невпинний поступ вітчизняної культури, науки, освіти, 
економіки, духовності. 

Мислителі минулого і вчені сучасності стверджують, що духовна культура народу, яка формується на 
відчутті одухотворення світу, який дарує людині чари своєї краси й досконалості, відчуття цієї доскона-
лості, повагу і любов до неї, а також до людини як до вершини земного творення, формують моральну 
зрілість людини. І ця зрілість знаходить вияв в ідеях, вченнях, віруваннях, що, в свою чергу, формують 
духовність і вдачу народу, витворюють його світогляд і сповнюють духовне життя, єднаючи в етнічну 
спільноту в різні історичні епохи [1, с. 192].

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди стають частиною його 
історії, свідомості, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Ми 
маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до 
вільного, щасливого, заможного життя.

Духовність — це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу на-
роду, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповід-
ний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу людської життєдіяльності. 

Духовність людини є складовою її досвіду, який започатковується з моменту її народження і по-
повнюється до кінця життя. Цінності з їх духовною спрямованістю сприймаються двома способами. 
З одного боку, шляхом пізнання й усвідомлення їх людиною завдяки різним формам опредмечення — 
у вигляді кодексів (вербальних «правил», настанов та понять), різних форм культури та поведінки ін-
ших людей. З іншого — шляхом духовного сприйняття їх на основі віри, яка слугує містком між люди-
ною та ідеалом [2, с. 11-12].

Саме через культуру людина «приходить до себе», розпізнає (самопізнає) себе як істоту, відмінну від 
усього іншого природного світу, як таку, яка перетворює цей світ, робить його частиною «свого світу» 
як світу культури. Саме через культуру вона досягає (й проникається розумінням унікальності) стану 
свободи, в якому її природа набуває дійсності «людської» визначеності. Саме через культуру людина 
усвідомлює межі і безмежжя свого ставлення до світу, марність і велич своїх творчих здібностей щодо 
його перетворення й, зрештою, своє власне духовно-тілесне єство, спрямоване у вічність [3, с. 57].

Саме культура стала сферою самореалізації, саморозвитку, самосвідомості людини [4, 14]. Культура 
характеризує людину як істоту духовну, що здіймається над обмеженістю матеріально-заземленого бут-
тя. Людина як уособлення духовної унікальності усвідомлює свою причетність до універсальних засад 
буття. Людина культурна або духовна — це людський індивід, якому притаманні такі високі почуття, 
як відповідальність за гармонійність буття, моральна та метафізична інтуїція, здатність до сприйняття 
корисного для свого суспільства (зокрема, права) тощо. Такі люди прагнуть Краси, Істини, Справедли-
вості, Гармонії, Порядку та Злагоди.

Однією з найголовніших, провідних потреб людини як соціальної істоти є потреба в самовияв-
ленні, самореалізації та самоствердженні, яка може задовольнятися лише в контексті суспільних 
зв’язків, стосунків, у тому числі й у процесі правової діяльності. Відомо, що суспільні відносини — 
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необхідна умова виникнення в людини складової системи потреб, мотивів, цілей життєдіяльності, 
її домагань, очікувань, прагнень і багатьох інших системних утверджень, що загалом забезпечують 
людині можливість стати особистістю.

Безумовно, культура — це внутрішній духовний стан суспільства, який становить діалектичну єд-
ність суспільних процесів створення соціальних цінностей та освоєння історичного досвіду, що дозво-
ляє, у свою чергу, якнайповніше сприяти процесові перетворення багатства людської історії у внутріш-
нє багатство особистості, виявленню і подальшому розвитку суспільних можливостей самої людини. 

Культура функціонує у формах, які припускають особистісне розкриття. Тому культурно-історич-
ний процес репрезентує неповторні риси як індивідуального буття людини, так і історичної особистості 
людських спільностей (соціальних груп, етносів, націй). Загальнолюдська культура існує лише як за-
гальнозначущий аспект національних (чи етнічних) культур, а вони конституюються як ціннісно-норма-
тивне виявлення долі народу, його власної життєвої траєкторії в універсумі історії.

Досвід історичного розвитку сучасної цивілізації свідчить про тісний зв’язок загальної культури лю-
дей та суспільства з менталітетом нації.

Поняття «менталітет» (від лат. mentalis — розумовий) увійшло до теоретичного обігу у першій по-
ловині ХХ ст. при вивченні глибинних прошарків духовного життя суспільства. Немає такої сфери ді-
яльності нації або її громадян, де не відображався б притаманний їм менталітет. 

Менталітет розглядається як система елементів духовного життя і світосприймання, яка зумовлює від-
повідні стереотипи поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних спільнот (груп), інди-
відів, що містить сукупність ціннісних, символічних, свідомих чи підсвідомих відчуттів, уявлень, настроїв, 
поглядів, світобачення, які визначають здатність спільностей та індивідів сприймати чи діяти відповідно; 
а ментальність — як полісемантичне поняття для визначення рівнів мислення, що не обмежуються сфе-
рою усвідомленого, це властивий саме певному часу, культурі, цивілізації, спільноті загальний розумовий 
інструмент, яким індивіди епохи володіють і користуються в неусвідомленій формі [5, с. 6]. 

Менталітет нації дістає вияв у системі моральних вимог, соціальних норм, цінностей і принципів ви-
ховання, формах правовідносин між людьми, їх ставленні до природи і праці, в національному характе-
рі і темпераменті, різних компонентах загальної культури етносу, зокрема, політико-правової.

Менталітет української нації сповнений ідеєю свободи, що у свою чергу, зумовлює посилений 
інтерес до минулого, до святинь релігійної віри, формуючи нову ментальність, що відкрита до різних 
звичаїв, вірувань (адже на території України проживає більше 100 національностей), зорієнтовану на 
загальнолюдські моральні цінності, насичену найвищими духовними досягненнями світової науко-
вої думки [6, с. 111-112].

У житті українського народу відбуваються значні зміни в переосмисленні ціннісних установок 
та ідеалів, здійснюється світоглядна переорієнтація. Релігія заповнює ідеологічний вакуум. Релігія 
— це одна із ланок духовної еволюції людини, саме з нею пов’язана вся історія суспільства. Вона 
виробляла і утверджувала в народі моральні цінності, виступала ефективним засобом масового ви-
ховання моралі. Саме вона виявилася спроможною зберегти прості моральні норми протягом століть, 
які були і є критерієм визначення чистоти нашого духовного стану.

Як наголошує О. Львова, релігія — це цілий пласт духовної культури людства, а тому явище багато-
гранне й неоднозначне. Так чи інакше, вона осягає різноманітні сфери життєдіяльності людини і сус-
пільства. Відповідно вивченням релігійного феномену в окремих його аспектах займається багато наук, 
які мають справу з людиною та її культурою — психологія, соціологія, історія тощо. Окрім того, релігія 
стала складовою буття мільйонів людей, для яких вона — і спосіб мислення, і дії, а це означає, що ми 
живемо в суспільстві, де релігія поряд з іншими регулятивними системами багато в чому визначатиме 
поведінку людей [7, с. 329].

Проте, одну з провідних ролей у процесі становлення самосвідомості української нації, як і, загалом, 
практично усіх європейських етносів, зіграла саме християнська моральна доктрина, яка, по суті, впер-
ше в історії людства репрезентувала загальнозрозумілу ідейну основу для гуманізації людської спільно-
ти. Зазначимо, що християнство — це не стільки релігія про устрій світобудови і суспільства, скільки 
релігія про те, як жити людині, про сенс людського буття, про совість, обов’язок, честь тощо. 

Християнство для українця протягом останнього тисячоліття було чимось суто природним, і війна 
проти релігії не могла не завдати шкоди й усьому українському національно-культурному комплексу. 
Зокрема, викорінюючи не лише окремі національні світоглядні парадигми українця, можуть знищува-

Макаренко Л. О. Правова культура як прояв духовної культури людства
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тися й традиційно притаманні йому звичні моральні норми. Мораль більш важлива для поведінки інди-
відів, оскільки є їх мотивом, вона вимагає дотримання не тільки законів, а й обов’язку, внутрішніх спо-
нукань, врахування думок оточуючих тощо. Право не може примусити людину бути чесною, порядною, 
справедливою, ввічливою, чемною, принциповою, а мораль, як внутрішній регулятор, закликає, вимагає 
та спонукає до цього. Отже, все, що регулюється правом, підпадає під моральне регулювання, однак не 
все, що регулюється мораллю, може бути врегульовано правовими нормами.

Мораль відбиває, у першу чергу, внутрішній світ людини. Занепад моралі неминуче викликає 
деформацію правосвідомості особистості, позначається на всій структурі особистості. Криза духо-
вності, традиційної моралі — це насамперед криза самої людини, криза її внутрішніх, сутнісних сил, 
здібностей, потенціалу.

Отже, у наш час стає очевидною ідея першочергового значення взаємодії норм моралі, права і 
культури для нормального функціонування суспільства, повсякденного життя людей. Слід зазначити, 
що в різних суспільствах, залежно від політичних або релігійних уявлень, складаються «свої» норми 
моральної поведінки.

Людству в цілому і кожному народу зокрема, необхідна морально-ціннісна, правова система коор-
динат. Наповнюючи суспільне буття і свідомість, правові цінності слугують джерелом, «контрольними 
еталонами» мотивації вчинків людей [8, с. 649-650]. Це також стосується ставлення людини до права та 
правових цінностей, її правової культури.

На стані правової культури позначаються зміни історичних умов. Однак перехід до нового якісного 
стану правової культури не може супроводжуватися повною відмовою від попередніх правових надбань. 
У правових цінностях і традиціях сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який до-
зволяє суспільству обрати оптимальний шлях подальшого державно-правового розвитку [8, с. 649-650].

З нашого погляду, високий рівень правової культури людини і суспільства, в якому функціонують 
ефективні механізми відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні демократичних засад 
життєдіяльності. Правова культура є основою відтворення в суспільстві правового досвіду, розвитку 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-цінніс-
них орієнтацій. 

На думку О. Скакун, завданням культури, в тому числі правової, є створення морально-правового 
клімату в суспільстві, який гарантував би особі реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідаль-
ністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поста-
вив би людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів [9, с. 469].

Отже, найважливішим ціннісним критерієм як права, так і правової культури є мораль. Закономір-
ності розвитку всіх внутрішніх переконань, ідей, стереотипів, вчинків людей виявляються насамперед 
через мораль, її норми, принципи, правила. 

Довіра зазвичай вважається важливим показником, що свідчить про рівень прийнятності норм та 
цінностей суспільства та його інституцій особою. Саме суспільні цінності та норми (в тому числі і пра-
вові, як один із видів соціальних норм), що поділяються всіма або, принаймні, більшістю членів сус-
пільства і визначають поведінку особи як по відношенню до інших осіб, так і до суспільства в цілому.

Особливістю сучасного українського суспільства є відсутність не лише загальноприйнятих суспіль-
них цінностей, а й чітко сформульованих і прийнятих усіма його членами суспільних цілей. На всіх 
рівнях держави і суспільства немає усвідомлення, куди власне рухається наше суспільство і на яких за-
садах відбувається цей рух [10, с. 450]. 

Цілком очевидно, що в результаті засвоєння християнських цінностей, вірувань, норм, правил і іде-
алів відбувається формування особистості і регулювання її поведінки. Якщо процес соціалізації припи-
нився в масовому масштабі, це призвело б до загибелі культури. 

Головну парадигму християнської моралі становить ідея гуманізму. Власне, весь європейський со-
ціокультурний комплекс мусить завдячувати саме християнству за те, що воно утвердило в його межах 
високий гуманізм і цінності, що походять з християнської традиції.

Християнські моральні цінності — це керівні принципи для людської поведінки, дороговкази для 
щоденного співжиття в суспільстві з точки зору Бога, який не лише створив людину, а й розробив для 
неї найоптимальніші моральні норми, що гарантують щастя кожному, хто їх дотримується. Християн-
ська моральність втілила загальнолюдське, безумовно цінне, а саме — принципи любові до ближнього, 
поваги до нього як до особистості і визнання за нею її безумовної цінності.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Нині все більше вчених в Україні усвідомлюють, що християнські моральні цінності та християн-
ська мораль — це ті чинники, які порятують націю. Сьогодні в нашій державі існують передумови 
для того, щоб християнські моральні цінності були покладені в основу морального виховання під-
ростаючого покоління. Однією з них є давня християнська традиція в Україні [11, с. 55]. Християн-
ство не нав’язує себе силою. Починаючи з самого раннього віку, кожна дитина має право за порадою 
батьків вивчати або не вивчати його основи. Ніхто не має права змушувати вірити, але водночас ніхто 
не може й позбавити її цього права.

З традиційної християнської точки зору сутність морального виховання полягає в тому, що людина 
розвиває й утверджує в собі природну схильність до добра та готовність відстоювати його в собі і в на-
вколишньому житті. Це виховання зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм спів-
життя, які носять універсальний, загальнолюдський характер і являють собою вияв людяності. Попри 
деяку расову, культурну чи національну специфіку — ці поняття, що складають зміст моралі і мораль-
ності, — у своїй основі є однаковими для всіх людей і народів.

Перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним процесом. 
Починається він з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах 
відповідний резонанс. В умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс стає можли-
вим саме в людях, для яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної 
необхідності такі люди активізуються, відчуваючи моральну відповідальність за своє суспільство, 
державу [12, с. 174].

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що сьогодні необхідним є вихід на нові рівні розвитку 
у всіх сферах життєдіяльності підростаючого покоління, особливо у соціальній сфері, з метою форму-
вання духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності, умінь користуватися визначальни-
ми надбаннями демократичного суспільства. Особливе значення надається вибору особистістю систе-
ми цінностей, характерних для українського народу, формуванню власних мотивів, інтересів та ідеалів, 
які забезпечували б участь підростаючого покоління у відродженні української державності, зміцненні 
її суспільно-економічних відносин. Цьому особливо сприятиме високий рівень правової культури сус-
пільства, сформованої на засадах християнської духовності.
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Макаренко Л. О. Правова культура як прояв духовної культури людства.
У статті розглядаються питання формування особистості в українській духовній культурі. Цьому особливо сприятиме ви-

сокий рівень правової культури суспільства, сформованої на засадах християнської духовності. Перехід до нового рівня світо-
глядної культури третього тисячоліття починається з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в 
їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс стає можливим саме в 
людях, для яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, 
відчуваючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу.

Ключові слова: культура, правова культура, мораль, духовність.

Макаренко Л. А. Правовая культура как проявление духовной культуры человечества.
В статье рассматриваются вопросы формирования личности в украинской духовной культуре. Этому особенно способству-

ет высокий уровень правовой культуры общества, сформированной на основе христианской духовности. Переход к новому 
уровню мировоззренческой культуры третьего тысячелетия начинается из группы людей, которые являются носителями новой 
мировоззренческой культуры, вызывает в их душах соответствующий резонанс. В условиях распространения в обществе дру-
гих ценностей этот резонанс становится возможным именно для людей, в которых эти ценности имеют высокое духовное из-
мерение, и при возникновении социальной необходимости такие люди активизируются, чувствуя моральную ответственность 
за свое общество, государство.

Ключевые слова: культура, правовая культура, мораль, духовность.

Makarenko L. Legal culture as a manifestation of spiritual culture of a mankind.
The article covers the questions of identity formation in the Ukrainian spiritual culture. It was promoted due to the high level of 

legal culture of society, formed on the basis of Christian spirituality. The transition to a new level of ideological culture of the third 
millennium begins with the group of people who are the bearers of a new ideological culture producing corresponding response in 
their souls. In terms of the expansion of other values in the society, this resonance becomes possible exactly for the people for which 
these values are of the highest spiritual dimension, and in the event of social need such people become more active, feeling a moral 
responsibility for their society and the state.

Key words: culture, legal culture, morality, spirituality.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ОСВІТУ: ВІД ПРИРОДНОГО 
ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

В юриспруденції не існує однозначного розуміння права людини на освіту, а його загальнотеретич-
ні засади недостатньо вивчені та потребують подальших наукових розробок. У зв’язку з цим, неабия-
ке значення має з’ясування суті права людини на освіту через призму окремих теорій праворозуміння. 
Адже, як зауважує Н. Пархоменко, вітчизняна концепція сучасного праворозуміння має становити осно-
ву парадигми розвитку вітчизняної юридичної науки, теоретичне підґрунтя практичного впровадження 
норм Конституції України в життя, забезпечити реалізацію прав і свобод громадян [1, c. 42]. 

В основу даного дослідження покладені наукові розвідки Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петриши-
на, П. Рабіновича, С. Стеценка, І. Тімуш, Ю. Шемшученка та інших вчених, які зробили значний внесок 
у розкриття проблеми праворозуміння. Однак, на наш погляд, за рамками студіювання залишається пра-
во людини на освіту в контексті основних сучасних теорій праворозуміння.

Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати основні характеристики права людини на освіту з позиції 
природного та інтегративного праворозуміння, а також визначити вектор розвитку теорії даного права.

Спостерігається, що наразі значна частина вчених розглядає право людини на освіту з позиції при-
родного праворозуміння. На наш погляд, такий науковий інтерес пояснюється прагненням, з одного 
боку, обмежити всевладдя держави, а з іншого — підвищити статус людини у відносинах «держава-лю-
дина», або хоча б добитися їх збалансування після невиправданого зміщення акценту в один бік. 

Завдяки природно-правовій теорії в доктрині утвердилася думка про універсальність всіх прав лю-
дини. Обґрунтовуючи універсальний характер соціальних, економічних та культурних прав людини, 
до яких належить і право людини на освіту, С. Верланов пояснює свою думку тим, що вони «ґрунту-
ються на універсальних засадах — найзагальніших, притаманних усім людям, незалежних від певної 
культури, заснованих на людській ідентичності (єдності, однаковості) моральних цінностях (гідність, 
повага до себе та до оточуючих, забезпечення добробуту та рівність)» [2, с. 16].

З огляду на ту обставину, що право людини на освіту тривалий час розглядалося виключно як пра-
во другого покоління та не наділялося природними властивостями, цінним є те, що науковці віднесли 
до його основних рис не лише універсальність, але й рівність, невід’ємність і невідчужуваність. Такі 
його характеристики дозволяють акцентувати увагу на духовному вимірі права людини на освіту, на за-
гальнолюдських «ідеалах справедливості, індивідуальної свободи, рівності, суспільної злагоди та інших 
цінностях, без яких право просто немислиме» [3, с. 19].

Висвітлюючи право людини на освіту з позиції природного праворозуміння, російський вчений 
Д. Хромов вказує, що воно «має загальний характер, надається будь-якій фізичній особі незалежно 
від наявності громадянства і є рівним для усіх незалежно від статі, раси, національності, мови, поход-
ження, посади, майнового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, прина-
лежності до громадських об’єднань, а також інших обставин. …Дане право є невід’ємним (невідчу-
жуваним), його не можна передати іншій особі або успадковувати, від нього не можна відмовитися. 
Суб’єкт цього права не може відчужувати його внаслідок того, що воно невід’ємне від особи носія, 
оскільки виражається у фізичній, моральній і духовній цілісності особи» [4, с. 11]. 

На нашу думку, така властивість, як загальність правомірно адресується праву людині на освіту. 
Його можна визнати загальним в сенсі єдиного виміру суспільного життя, як таке, що властиве всім 
суб’єктам права: громадянам, іноземцям, особам без громадянства тощо. Воно не може належати лише 
окремим суб’єктам. Нікому не може бути відмовлено у задоволенні можливості вчитися, виховуватися, 
гармонійно розвиватися. Тому право людини на освіту гарантується кожному в конституціях ряду дер-
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жав (до прикладу назвемо Албанію, Бельгію, Білорусь, Болгарію, Іспанію, Польщу, Росію, Україну, Фін-
ляндію). Вважаємо, що загальність права на освіту слід розуміти як можливість задоволення людиною 
потреби у здобутті освіти незалежно від будь-яких ознак, які можуть ідентифікувати особу. 

На наш погляд, потребує деякого пояснення така властивість права людини на освіту, як природна 
рівність, яка, за висловом Д. Хромова, належить кожному незалежно від будь-яких обставин. Не можна 
ігнорувати той факт, що люди від природи за розумовими, психічними, фізичним показниками народ-
жуються нерівними. Г. Гегель пояснював рівність людей наступним чином: «…За своєю природою 
люди бувають лише нерівними… …те, що ми маємо цю рівність, що саме людина (а не так, як у Греції, 
Римі та ін., тільки деякі люди) є тим, що визнається за особистість і має значення такої за законом, — 
це до такої міри мало існує від природи, що є скоріше лише продуктом і результатом усвідомлення най-
більш глибокого принципу духу, а також всезагальності й культури його осмислення» [5, с. 352-353]. 
Враховуючи такі міркування, напрошується питання щодо істинності твердження про рівність права 
людини на освіту. Якщо ж припустити, що в силу неоднакових особистісних властивостей, соціально-
економічних, або інших обставин одні можуть навчатися в престижному навчальному закладі, а інші — 
ні, то складається враження про недопустимість адресації праву людини на освіту принципу рівності. 
Проте дана думка є хибною, оскільки рівність, як властивість означеного права, потрібно сприймати не 
таку, що належить людині від народження (тоді вона дійсно буде залежати від низки причин), а в сенсі 
певного ідеалу, як втілення принципів свободи, справедливості, поваги до прав іншого. Рівність права 
на освіту забезпечується визнанням її людьми та в цілому суспільством як певної цінності, якою по-
винні володіти та користуватися всі, з тим, щоб така можливість була у кожного. Усвідомлення люди-
ною необхідності забезпечення рівності прав спонукає її до «…взаємовирівнювання вигод»; в іншому 
разі вона або втрачає ознаки доброї волі», або знижує свою ефективність через незбалансованість сто-
сунків та протидію сторони, що опинилася у менш вигідному становищі і тим самим сприймає дані 
відносини як несправедливі та такі, що принижують її гідність» [6, с. 168].

У разі усвідомлення рівності як моральної засади, виведеної в ранг принципу права, в суспільстві 
буде закладено підґрунтя для вирівнювання неоднакових умов життя людини. Тобто, різні стартові 
можливості людей, обумовлені об’єктивними причинами, відкоригує суспільство, держава. Для цьо-
го можуть встановлюватися пільги для відповідної категорії населення при вступі до вузу, надаватися 
кредити для здобуття освіти, запроваджуватися заходи соціального забезпечення, створюватися альтер-
нативні механізми для здобуття освіти (самоосвіта, дистанційна, екстернат тощо). За такої інтерпретації 
рівності, дійсно можна погодитися з тим, що вона «не є природним станом людини і не розвивається 
природно… рівність треба проектувати, вводити й регулювати» [7, с. 973].

У визначеннях права людини на освіту, що пропонуються представниками сучасної природно-
правової теорії, фігурує така його властивість, як невід’ємний характер, що вказує на нерозривний 
її зв’язок з особою носія. Цілком підтримуємо таку характеристику права людини на освіту, проте 
не погоджуємося із змістом, який вкладає у поняття «невід’ємність» С. Куров. Так, вчений вказує, 
що основна особливість аналізованого права полягає в тому, що «воно… є невідчужуваним, таким 
що належить кожному від народження» [8, с. 20]. На наш погляд, не факт народження людини є кри-
терієм в даному випадку, а приналежність права на освіту людині в силу того, що вона людина. Осо-
ба не може відмовитися від права на освіту, її не можна позбавити можливості користуватися ним, 
це право не може передаватися будь-кому іншому. Невід’ємність слід розуміти у значенні легітим-
ності користування та відстоювання людиною даного права незалежно від статі, соціального статусу 
і навіть громадянства [9, c. 71] Адже держава за будь-яких обставин не має права скасовувати право 
на освіту, яке визнається основоположним, і навіть, якщо за якихось обставин людина не може по-
вноцінно скористатися ним (наприклад, в місцях позбавлення волі), то йдеться не про остаточне його 
позбавлення, а лише про обмеження. 

Пояснимо твердження про неможливість передачі права на освіту будь-кому. Відомо, що законо-
давець визначив сукупність прав та обов’язків батьків для того, щоб компенсувати неповну освітню 
дієздатність їх дітей, тому логічно виникає думка про можливість відчуження права на освіту дітьми 
на користь батьків. Проте батьки, які діють в інтересах неповнолітніх дітей в освітній сфері, не на-
бувають власне права на освіту. Адже в усіх випадках здобувають знання, формують уміння, навички, 
властивості їх діти як учасники освітніх правовідносин, тому освітні права й обов’язки залишаються 
невід’ємними від тих, хто вчиться, виховується. 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



219• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

Таким чином, застосування природно-правового підходу до інтерпретації права людини на освіту дає 
змогу розуміти його як таке, що невід’ємне від людини; ґрунтується на свободі та рівності всіх людей; 
не залежить від волі держави, а лише визнається, гарантується, забезпечується державою. 

Однак, природно-правове праворозуміння має не тільки переваги, але недоліки. Зокрема, це від-
сутність чіткого розмежування права і моралі, недооцінка суспільно-історичних умов для реалізації 
прав людини. Тому не випадково Ю. Шемшученко застеріг, що для сучасного праворозуміння ста-
новить інтерес не природне право як таке, а лише його морально-гуманістичний аспект. Утілюючи 
етичні постулати й моральні імперативи у тканину позитивного права, можна домогтися його «опри-
роднення», більшої, так би мовити, «людяності» цього права. Але саме природне право, яким би 
гуманістичним воно не було, не може замінити позитивного права як загальнообов’язкового засобу 
регулювання суспільних відносин [10, с. 41].

Мабуть, тому вчені все більше схиляються до думки, що досліджувати права людини більш до-
речно з позиції інтегративного праворозуміння. Так, на погляд Н. Оніщенко, при виявленні сутності 
та природи правових дефініцій «необхідний комплексний інтегративний підхід, що містить формаль-
но-логічні, лінгвістичні, філософські, історичні, соціологічні, психологічні та спеціально-юридич-
ні обґрунтування цього феномену» [11, с. 11]. Вказуючи на цінність інтегративного праворозуміння, 
І. Тімуш зазначає, що «основною проблемою синтетичної правової теорії має бути досягнення сис-
темної цілісності юриспруденції шляхом комплексного підходу до правоосмислення й правореаліза-
ції, а практика застосування такої теорії передбачає пошук та здійснення форм рівноваги між інте-
ресами особистої свободи та інтересами суспільного блага» [6, с. 86]. 

На наше переконання, визнати право на освіту основоположним, універсальним можна лише завдя-
ки усвідомленню людиною та загалом суспільством важливості та корисності освіти. Тільки за умови 
сприйняття в суспільстві потреби здобуття знань, формування умінь, навичок, особистісних властивос-
тей як цінності з’являється спроможність надання цьому благу правового характеру. У зв’язку з цим, 
вважаємо, що в рамки інтегративного праворозуміння цілком логічно втілюється «потребовий підхід», 
запропонований П. Рабіновичем, на думку якого, «будь-яке право людини — це право на задоволення 
певних її потреб» [12, с. 20]. Реалізація «потребового підходу» дає змогу збагатити концепцію права 
людини на освіту наступним чином: 1) усвідомити цінність потреби людини в здобутті освіти; 2) ви-
окремити знання, уміння, навички і особистісні властивості людини як безпосередні об’єкти потреби 
вчитися і виховуватися; 3) співставити, власне, потреби з інтересами людини, держави та суспільства; 
4) з’ясувати спроможність права на освіту задовольнити потреби в здобутті знань, формуванні умінь, 
навичок і особистісних властивостей для подальшого розвитку людини, держави та суспільства.

Потреби людини навчатись і передавати набутий досвід є рушійною силою формування права на 
освіту. З одного боку, потреба здобувати знання, формувати уміння і навички, всебічно розвиватися 
є об’єктивною необхідністю людини, вона обумовлена матеріальними умовами суспільства, після її 
усвідомлення стає внутрішнім прагненням особи здобути освіту, а з другого, потреба людини мати 
певну освіту детермінована інтересами всього суспільства — виховати освічену людину як запоруку 
подальшого розвитку, досягнення прогресу людства, рівноваги, соціального партнерства у взаємовід-
носинах «особа-суспільство». Вважаємо, що в праві людини на освіту органічно поєднуються та ви-
ражаються як інтереси особи, так і держави та всього суспільства.

З огляду на зазначене вище, вважаємо доцільним і корисним проводити дослідження права людини 
на освіту в контексті інтегративної юриспруденції. Цінність інтегративної концепції праворозуміння 
полягає в тому, що вона дає можливість комплексно підійти до висвітлення юридичних явищ. Засто-
сування інтегративного підходу до з’ясування сутності права на освіту дає можливість вважати його 
природним, невід’ємним від людини, загальним та рівним для кожного, детермінованим діалектич-
ним поєднанням біологічних та соціокультурних умов розвитку, таким, що забезпечується державою 
та соціальним середовищем в цілому. Зміст, який вкладається в поняття природності, невід’ємності, 
загальності та рівності права на освіту слід розглядати не в силу, власне, самого факту народжен-
ня людини, а як результат діалектичного поєднання біологічних та соціально-культурних чинників. 
Право на освіту може ефективно забезпечуватися шляхом взаємодії держави та загалом соціального 
середовища, в якому перебуває людина [13, с. 13]. 

Отже, наразі перспективним напрямом для дослідження сутності права людини на освіту є інте-
гративна юриспруденція, яка дає змогу: розглядати дане право комплексно, поєднати формальні та 

Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: від природного до інтегративного праворозуміння



220 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

змістовні аспекти права в аспекті свободи, справедливості, рівності; вивчати та враховувати різно-
бічні його визначення; синтезувати їх у межах єдиного поняття, забезпечивши рівновагу інтересів 
окремої особи та держави. У зв’язку з цим, пропонуємо розуміти право людини на освіту як правову 
можливість, визнану невід’ємною, загальною та рівною, яка необхідна для задоволення потреби осо-
би у здобутті знань, формуванні умінь, навичок, особистісних властивостей з метою гармонійного 
розвитку її та суспільства, що забезпечується державою, а також соціальним середовищем у цілому.
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Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: від природного до інтегративного праворозуміння.
В статті з’ясовується сутність права людини на освіту з позиції природного та інтегративного праворозуміння. Вказуються 

переваги та недоліки розуміння даного права представниками природно-правової концепції. Обґрунтовується потреба розви-
тку теорії права людини на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції. Пропонується авторська дефініція «право людини на 
освіту».

Ключові слова: право людини на освіту, праворозуміння, природно-правова теорія, інтегративна юриспруденція.

Мельничук О. Ф. Право человека на образование: от естественного к интегративному правопониманию.
В статье выясняется сущность права человека на образование с позиции природного и интегративного правопонима-

ния. Указываются преимущества и недостатки понимания данного права представителями естественно-правовой концепции. 
Обосновывается необходимость развития теории права человека на образование в аспекте интегративной юриспруденции. 
Предлагается авторская дефиниция «право человека на образование».

Ключевые слова: право человека на образование, правопонимание, естественно-правовая теория, интегративная юриспру-
денция.

Melnychuk O. Right to education: from natural to integrative comprehension.
Essence of the human right to education from the standpoint of natural and integrative comprehension. Identifi es the advantages 

and disadvantages of this understanding of law and legal representatives of natural conception. Substantiates the need of developing the 
theory of human rights to education in terms of integrative jurisprudence. A defi nition of the author’s «right to education».

Key words: right to education, law, natural law theory, integrative jurisprudence.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



221• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

УДК 340.1
Ірина Володимирівна Міма,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
відокремленого структурного підрозділу

Криворізького факультету
Національного університету

«Одеська юридична академія»,
кандидат юридичних наук

РЕЛІГІЙНІ НОРМИ ЯК ЗМІСТОВНА ФОРМА 
ПРОЯВУ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ

Актуальність теми дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю глибинних змін в правовій сфері 
життя України, докорінного реформування національної правової системи, що ґрунтувалася б на су-
часній концепції розуміння права, на новій доктрині права. Успадкована від минулого, зі стереотипами, 
категоріями, принципами, ідеями тощо правова традиція, що детермінує юридичне мислення, уповіль-
нює темпи реформування правової реальності. Глибинне реформування правової системи неможливе 
без використання правової традиції для теоретичного та практичного вирішення проблеми гармонізації 
стосунків між державною владою, суспільством та окремими індивідами. І правова ідеологія, і право-
творчість, і правозастосування, і тлумачення права залежать від такого культурного чинника як правова 
традиція. Її впливом позначено всі юридичні феномени: концепції, вчення, їх зміст, нормативно-право-
вий матеріал, знакову реальність, функціонально-діяльнісний прояв правової реальності. Крім того, у 
зв’язку з глобалізаційними та інтеграційними процесами, що стають поширеними, нині все очевидні-
шою стає необхідність зближення різних правових систем, тому дослідження особливостей юридичного 
мислення різних народів і культур, ґрунтоване на конкретній правовій традиції, є на часі, обумовлюєть-
ся необхідністю узгодження праворозуміння, законодавства та правотворчості різних країн та правових 
систем. Тому потреба у всебічному досліджені релігійних норм як змістовної форми прояву правової 
традиції та їх впливу на правову реальність у сучасних умовах є і теоретично, і практично значимою.

Аналізу зв’язку правових явищ з релігійними нормами, філософськими ідеями, національно-менталь-
ним чинником тощо присвячені роботи українських та зарубіжних філософів права: О. Бандура, В. Вов-
ка, О. Данільяна, Д. Керімова, М. Козюбри, М. Костицького, В. Нерсесянца, І. Пономарьова, В. Селівано-
ва, Л. Фуллера, Р. Ціппеліуса, В. Шишко та ін. Що ж стосується ґрунтовного комплексного опрацювання 
проблеми розвитку правової реальності під впливом релігійних норм як змістовної форми прояву пра-
вової традиції, то вітчизняними правознавцями цій проблематиці приділено недостатньо уваги. Окремі 
аспекти проблеми розвитку правової реальності крізь призму прояву в ній правової традиції осмислю-
вались такими вітчизняними та зарубіжними науковцями як:  С. Алексєєв, В. Бачинін, С. Бобровник, 
В. Дудченко, А. Козловський, С. Максимов, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, М. Орзіх, П. Рабінович, О. Ска-
кун, Є. Харитонов, М. Цвік, Ю. Шемшученко та ін. Однак у вітчизняному загальнотеоретичному пра-
вознавстві поки що не приділено достатньої уваги дослідженню концептуально-методологічних засад 
аналізу конкретно-історичної сутності правової системи України, яке б передбачало вироблення таких 
категорій і понять, в яких на теоретичному рівні адекватно відображена конкретно-історична специфіка 
розвитку вітчизняної правової системи, з врахуванням впливу релігійних норм як змістовної форми про-
яву правової традиції в історії українського народу, так і сучасної правової дійсності.

Форма права як спосіб його існування — це не формальний, а змістово-сутнісний показник, за яким 
пізнається правова реальність. Оскільки феномен права не існує поза правовою системою, конкретно-
історичною правовою реальністю, між емпіричним базисом правової теорії та прогнозованим всеза-
гальним поняттям права існує проміжна ланка — категорія правової традиції, яка абстрактно відобра-
жає сутність конкретно-історичності права [8, с. 256-257]. Категорія правової традиції розглядається 
як своєрідна межа між позитивним і метафізичним рівнями проникнення у сутність правового. Це зу-
мовлено і тим конкретно-історичним матеріалом, на основі якого формулюються теоретичні положення 
щодо конкретно-історичної сутності правової системи. 
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Підходи до розуміння правової традиції різні. Наприклад, Ю. Оборотов вважає, що правова традиція 
становить зв’язок часів, соціальне (правове) спадкування [10, с. 61]. На думку Ю. Лободи, правову тра-
дицію необхідно розглядати як закономірності розвитку сфери правового буття суспільства і одночасно 
принцип, ідею і тенденцію розвитку правової складової соціальної організації [8, с. 87]. Г. Гленн ото-
тожнює правову традицію з правовою системою, розглянутою в історичному розвитку [12, с. 109]. Пра-
вова традиція усвідомлюється як певна сутність, її осмислення може бути сутнісним тільки коли здійс-
нюється через аналіз джерел конкретної традиції (наприклад, різних компонентів християнської релігії 
як джерел християнської правової традиції) та ролі такої традиції у правовій системі або її елементах. 

Правова система вбудована у свою історію і історію суспільства у цілому. Тобто, право живе і про-
гресує у своїй історії, спирається на досвід минулих поколінь (або розуміння цього досвіду), запере-
чуючи, трансформуючи, підтримуючи його. Історичність правової системи, яка охоплює і світ право-
вих ідей, і світ матеріального буття права, на більш конкретному рівні проявляється у вигляді правових 
традицій, що у матеріальному аспекті зумовлюють особливості існування такого правового явища чи 
правової системи у цілому, а в ідеальному — визначають особливості пізнання і розуміння права, зо-
крема, і його цінності для кожного конкретного суспільства або цивілізації [2, с. 44]. Інакше кажучи, 
правова традиція — це поняття, яке характеризує специфічність ідеального і матеріального буття права 
у контексті уявлення про історичний розвиток самого права або явищ, що на нього впливають. Необ-
хідно зазначити, що традиція — це не самі правові явища, а категорія, яка пояснює їх своєрідність, 
особливість з огляду на історію їх виникнення і розвитку. Дослідження правових традицій дає можли-
вість визначити та розкрити умови, чинники, фактори, що впливають на формування права конкретно-
го суспільства, його суспільне значення, правову систему в цілому, і тим самим відображає динаміку 
історичного буття правової системи, формування й реалізацію правових норм, пізнання права суб’єктом 
права, відтворення правових приписів у вигляді правової поведінки тощо. Сучасні тенденції розвитку 
суспільства та держави надають можливість визначити та розкрити зміст, умови та напрями викорис-
тання неписаних принципів, релігійних норм як змістовної форми прояву правової традиції, з метою 
удосконалення соціально-правового регулювання суспільних відносин. 

Правова система є системою відкритою (такою, що взаємодіє з оточенням і обмінюється з ним 
інформацією) і реактивною (такою, чиє функціонування визначається переважно зовнішніми фак-
торами) [11, с. 53-54]. Це означає, що, по-перше, правові традиції виникають під впливом історії 
розвитку або самого права (внутрішньо правові традиції), або явищ, які на нього впливають (зовніш-
ні традиції), а по-друге, що традиційність у праві за своїм походженням має переважно зовнішній 
характер. При цьому, звичайно, чітко відмежувати зовнішні і внутрішні правові традиції складно. 
Правова традиція, будучи передумовою юридичного мислення, визначає основи настанов правосві-
домості, впливаючи тим самим як на зміст, так і на форми буття правової реальності, знаходячи своє 
втілення в усьому їх розмаїтті: праворозумінні, правотворчості, законодавчій діяльності, судочинстві, 
правозастосуванні, правовому регулюванні, тлумаченні права тощо [6, с. 155]. У сучасній вітчизня-
ній правовій системі можна виокремити дві групи форм прояву правової традиції: 1) поступальні ви-
дозміни правової традиції за нових історичних умов (породжені правовою традицією під дією нових 
історичних умов правові явища безпосередньо свідчать про її поступальний розвиток); 2) правові ре-
лікти (правові явища, які при переході до нового етапу розвитку змісту правової системи залишились 
забутими у минулому, як правова спадщина). Відповідно правова традиція виражає не минуле права 
або пам’ять про це минуле, а його сьогодення, що розуміється у його зв’язках зі своїм минулим, з 
історією. У контексті розуміння релігійних норм як змістовної форми прояву правової традиції важли-
вим є їх зв’язок з наступністю у праві. Остання полягає у збереженні і відтворенні у праві норматив-
них, релігійних, ідеологічних, поведінкових, інституційних компонентів, що виникли на попередніх 
етапах розвитку правової системи. На думку Ю. Оборотова, традиція передає естафету існуванню, а 
наступність виступає як ствердження того, що ця естафета буде прийнята [10, с. 61].

Однією з потужних традицій у праві є релігійна традиція, яка відображає специфіку правової системи, 
зумовлену впливом релігійної системи та релігійних норм зокрема. Тобто, релігійна правова традиція дає 
можливість зрозуміти, як і якою мірою релігійні норми визначили і продовжують визначати історичний 
розвиток права певного суспільства. Кожній релігійній традиції у праві властива низка рис, які мож-
на поділити на дві групи: сутнісно-функціональні (спільні для всіх релігійних правових традицій, тобто 
такі, що відображають природу цих традицій та їх роль у правовій системі), а також змістовні (властиві 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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кожній конкретній традиції, тобто такі, що дозволяють відмежувати одну релігійну правову традицію 
(християнську, ісламську, іудейську, індуську тощо від іншої) [3, с. 44]. Момент виникнення релігійної 
правової традиції відображає перетворення релігійно-нормативного впливу на право з потенційного 
у реальний. Розуміння релігійної правової традиції як специфіки буття правової системи, зумовленої ре-
лігійним впливом, тягне за собою висновок про те, що ця традиція виникає, коли виникає цей вплив, тоб-
то коли релігійні норми починають визначати формування і функціонування права у соціумі.

Релігійно-нормативний вплив на змістовну форму прояву правової традиції пов’язаний з постійною 
взаємодією права та релігії, з рівнем секуляризації права та відмежуванням від релігії. Можна виділити 
три етапи розвитку взаємодії та взаємовідносин релігійної і правової систем. Перший — етап синкре-
тизму (епоха Середньовіччя), на якому релігія виступає джерелом походження, існування та обґрунту-
вання, а також метою права і держави. Другий — етап секуляризації (Новий час), пов’язаний із праг-
ненням відокремити суспільні явища й інститути, у тому числі і державно-правову дійсність, від релігії, 
протиставити їх одне одному. І третій — сучасний етап постсекуляризованого суспільства, на якому 
відбувається діалектичне поєднання перших двох етапів. На доктринальному рівні він супроводжується 
виникненням різних концепцій, які погоджуються із певним значенням релігійних норм для функціону-
вання права і держави, її впливом на правосвідомість окремого індивіда та соціуму, а також допускають 
можливість існування релігійного погляду на право [7, с. 3-11]. 

Кожна правова традиція має свої джерела, з яких вона формується як чинник розвитку правової 
системи. У широкому сенсі джерелом релігійної правової традиції є та релігія, на ґрунті якої традиція 
виникає. У більш вузькому сенсі джерелами релігійної правової традиції є певні складові релігійної 
системи, релігійні норми, зокрема. У цьому аспекті можна виокремити змістовні й формальні джере-
ла релігійної правової традиції. До змістовних джерел належать релігійні норми, релігійна доктрина, 
уявлення християн про право і державу, а також релігійна практика (діяльність). Релігійні норми, тоб-
то правила поведінки, що є обов’язковими, формально-визначеними, загального характеру, встановлені 
та закріплені у нормативних актах та офіційних релігійних джерелах: Біблії, Корані, Кодексі каноніч-
ного права, у формі рішень пап, Вселенських Соборів або керівництва релігійних організацій (церкви), 
виступають як рівний, однаковий масштаб для усіх і кожного з суб’єктів релігійних відносин, які пере-
бувають у сфері їх дії, надають учасникам регульованих релігійних відносин суб’єктивні релігійні (куль-
тові) права та обов’язки з метою упорядкування релігійних суспільних відносин, визначають устрій 
церкви, відносини церкви з іншими організаціями та державою, і є обов’язковими до виконання кліром 
та віруючими, як у межах церковного устрою, так і поза ним [9, с. 4], є невід’ємною складовою кожної 
релігійної системи. Ідеться про будь-які види нормативності, що охоплюють різні сфери суспільних 
відносин. Це має місце у випадку державного чи безпосередньо суспільного санкціонування приписів 
релігійного права. Із наведеного випливає суттєва особливість релігійних норм як джерела релігійної 
традиції у праві. Вони є і джерелом релігійної традиції, і одночасно змістовною формою прояву право-
вої традиції, коли зазначені норми є складовою не лише релігійної, а й правової системи. У секуляри-
зованих правових системах (тобто системах, де право є світським, відокремленим від релігії) релігійні 
норми переважно виконують роль джерела відповідної релігійно-правової традиції і впливають на роз-
виток права опосередковано. Іноді у таких правових системах релігійні норми можуть санкціонуватися 
державою, однак ідеться переважно про норми символічного характеру (наприклад, складання присяги 
на релігійному тексті тощо). У синкретичних правових системах, де право не відокремлено від релі-
гії, релігійно-правові приписи є як джерелом, так і проявом відповідної релігійної традиції (наприклад, 
у державі Ізраїль норми іудейського права є як чинником розвитку законодавства та прецедентного пра-
ва, так і безпосередньо діючим правом у окремих сферах суспільних відносин, переважно пов’язаних 
з особистим статусом людини) [4, с. 522].

Поширення певної релігії у суспільстві, збільшення її значення як чинника соціального життя при-
зводить до ситуації, коли джерела релігійної правової традиції починають формувати останню; релігій-
ні норми з потенційних нормативних регуляторів суспільних відносин перетворюється на дійсні, стають 
реальністю правової системи. Релігійні норми можуть санкціонуватися у вигляді норм позитивного пра-
ва або ж бути одним із вагомих змістовних факторів правовстановлення, впливаючи на законодавця при 
виборі певного варіанта правової регламентації суспільних відносин, а також на правосвідомість і юри-
дично значущу поведінку суб’єктів права, які є віруючими або (особливо у світських державах) носіями 
релігійної, етичної і правової традицій навіть без позиціонування своєї релігійності.

Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції
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Релігійним нормам як змістовній формі прояву правової традиції, властива здатність модифікува-
тися й оновлюватися, що простежується в еволюції тлумачення релігійних норм Біблії, трансформації 
релігійно-нормативних канонів та християнської доктрини, змінах на рівні правосвідомості віруючих. 
Традиція — це не спадщина, а сучасність і майбутнє, пов’язане складними зв’язками з накопиченою 
спадщиною. Усі феномени правової реальності, втілюють інтелектуально-духовну, релігійну традицію 
свого часу як усталену сукупність релігійних норм, що є загальними правила поведінки, принципами, 
взірцем, формою і категорією розуміння правових явищ [5, с. 12].

Вплив релігійних норм на правову традицію та на право в цілому є настільки значним, що від нього 
залежить специфіка розвитку правової системи загалом, способи та форми існування її структурних 
елементів. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції можуть випереджати суспіль-
ний розвиток, стимулювати його і, навпаки, гальмувати — це стосується правової нормотворчості, що 
є процесом створення позитивного права і безпосереднім результатом юридичного мислення, творчою 
розумовою діяльністю, що несе в собі певні смисли і значення, мисленнєві схеми і домінанти, що ви-
роблені в контексті певного інтелектуально-культурного поля [1, с. 9-10].

Утвердження категорії правової традиції зміщує акцент у праворозумінні в напрямі осмислення пра-
вової дійсності в єдності конкретно-історичних і всесвітньо-історичних проявів правового. Виходячи 
з таких міркувань, доцільним є розробка концепції праворозуміння із зазначенням місця релігійних 
норм у правової традиції та системі правових категорій, покладених в основу праворозуміння [8, с. 253]. 
Праворозуміння як сукупність основоположних ідей та принципів, що пронизують правове життя сус-
пільства, є найбезпосереднішою формою вираження певної правової традиції.

Таким чином, зазначимо, що релігійні норми, як змістовна форма прояву правової традиції охоплює 
нормативний, гносеологічний, аксіологічний, символічний компоненти буття права; правова традиція 
відображає зв’язок правового явища з минулим, охоплює специфіку впливу релігійних норм як норма-
тивних регуляторів суспільних відносин; правова традиція відповідає розумінню динамічного впливу 
релігійних норм на змістовну характеристику права, яка не може визначатись поза історичним контек-
стом виникнення відповідних релігійних норм, канонів, догматів, діяльності церков; правова традиція як 
елемент культури суспільства відповідає рівню впливу релігійних норм, чим визначається своєрідність 
правової системи та її зв’язок з іншими соціальними системами. Крім того, релігійні норми як змістовна 
форма прояву правової традиції відображають певний аспект буття правової системи, детермінованої 
різними складовими елементами релігійної системи, має на меті охопити різні аспекти існування права: 
як нормативного регулятора (тобто, релігійні норми є особливою формою змістовного впливу на право-
ву систему), а також як форми індивідуальної і суспільної свідомості та способу духовного виробництва 
(тобто, релігійні норми, трансформуючись у зміст правової традиції, становлять специфіку пізнання та 
відтворення правової системи чи її елементів у контексті розуміння релігійних норм суб’єктами права).
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Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції.
Досліджено теоретичні аспекти релігійних норм як змістовної форми прояву правової традиції; визначено та охарактери-

зовано внутрішні та зовнішні напрями впливу релігійних норм на правову традицію на нормативному, гносеологічному, аксі-
ологічному, символічному рівні буття права; відображається динамічний вплив релігійних норм на змістовну характеристику 
права, який не може визначатись поза історичним контекстом виникнення відповідних релігійних норм, канонів, догматів, ді-
яльності церков, чим визначається своєрідність права як частини певної цивілізації у його зв’язках з іншими соціальними 
системами.

Ключові слова: релігійні норми, правова традиція, право, релігія, правова система.

Мима И. В. Религиозные нормы как содержательная форма проявления правовых традиций.
Исследовано теоретические аспекты религиозных норм как содержательной формы проявления правовой традиции; 

определены и охарактеризованы внутренние и внешние направления влияния религиозных норм на правовую традицию, 
которые проявляются на нормативном, гносеологичном, аксиологичном, символичном уровнях существования права; отобра-
жается динамическое влияние религиозных норм на содержательную характеристику права, которое не может определится вне 
исторического контекста возникновения соответствующих религиозных норм, канонов, догматов, деятельности церкви, чем 
характеризуется особенность права как части определенной цивилизации в его связях с другими социальными системами.

Ключевые слова: религиозные нормы, правовая традиция, право, религия, правовая система.

Mima I. Religious norms as a meaningful form of manifestation legal tradition.
Theoretical aspects of religious norms as meaningful form of manifestation of the legal tradition identifi ed and characterized the 

internal and external areas of infl uence of religious norms to legal tradition on the normative, epistemological, axiological, symbolic 
level of being right; displays dynamic infl uence of religious norms in meaningful description of the rights, which is not may be 
determined outside the historical context of the respective religious norms, canons, dogmas of churches, as determined by the originality 
of law as part of a civilization in its relations with other social systems.

Key words: religious norms, legal tradition, law, religion, the legal system.
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ПРИРОДА І РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Сучасна юридична практика вимагає від юридичної науки постійного вдосконалення всіх її галу-

зей. Ця вимога спонукає до необхідності філософського осмислення окремих методологічних аспектів 
теорії права. Зокрема неабиякий як практичний, так і теоретичний інтерес представляє герменевтичний 
підхід до вивчення права. 

Юридична герменевтика як напрям сучасної гуманітарної думки стала тією галуззю знань, яка 
активно розробляє питання інтерпретації, вирішує актуальні проблеми тлумачення права, в тому числі й 
у зв’язку з фундаментальними новелами права.

Без всебічного і глибокого розуміння змісту правових норм неможливе правове регулювання сус-
пільного життя, зміцнення законності. Тлумачення нормативних актів є необхідною передумовою для 
правильного здійснення і застосування норм права.

Проблема тлумачення є однією з традиційних проблем юридичної науки. Вона має самостійне зна-
чення в процесі наукового та повсякденного пізнання державно-правового життя. Отже, потребує по-
дальшого наукового аналізу природа і методологічна роль юридичної герменевтики у праві.

З огляду на це, метою даної статті є з’ясування природи та значення юридичної герменевтики.
В юридичній науці в XIX ст. проблемам тлумачення були присвячені роботи таких європейських 

вчених, як Ф. Савіньї, Г. Пухта, а трохи пізніше — Є. Васьковського, О. Градовського, І. Покров-
ського, Г. Шершеневича. Серед українських вчених варто згадати А. Козловського, О. Мережко, 
П. Рабіновича, М. Цвіка, В. Ткаченко, Л. Богачова, В. Опришко, О. Скакун та ін. Останнім часом 
з’являються роботи в яких юридична герменевтика розглядається як методологічна основа для 
пояснення процесу формування праворозуміння, правосвідомості, правового мислення. Це зокрема 
роботи О. Атарщикової, Т. Дудаш, О. Мережко, О. Ющика.

Звісно на даний час вітчизняною юридичною наукою недостатньо вивчені, а то й взагалі залишені 
поза увагою такі теоретико-правові аспекти юридичної герменевтики як: природа та методологічний по-
тенціал юридичної герменевтики, взаємозв’язок та взаємодія герменевтики та тлумачення права, окремі 
практико-прикладні аспекти юридичної герменевтики тощо.

Застосування положень герменевтики в юридичних дослідженнях не є зовсім новим. Ще в ХІХ ст. 
Г. Пухта зазначав: «…вся юриспруденція має бути герменевтикою…» [8, с. 39].

Герменевтика має давню історію. Її витоки сягають традицій античної культури, зокрема міфології 
стародавньої Греції і навіть глибин архаїчного світорозуміння, де знаходять передумови класичної гер-
меневтики [9, с. 7]. 

Термін «герменевтика» походить від старогрецького «hermeneuein», яке означає — «висловлювати», 
«викладати», «перекладати», або ж від слова «hermeneia» — «пояснення», «тлумачення», «інтерпрета-
ція». Історично поняття герменевтики відображало мистецтво передачі та тлумачення прихованого зміс-
ту тексту послання чи «іносказання». Так, в поемі Овідія «Метаморфози» міфологічний Гермес надавав 
з Олімпу вісті від богів у формі чудес і видінь, які необхідно було «розшифрувати», інтерпретувати.

Герменевтику часто пов’язують з ім’ям античного бога Гермеса — посланця богів, що сповіщав їх 
волю, звідки й походить термін «герменевтика» (від грец. «герменео» — роз’яснюю). 

Юридична герменевтика сягає своїм корінням глибокої історичної давнини. За твердженням О. Мережка 
її виникнення формально датується 1080 роком і пов’язується з вивченням зводу Римського права у Болон-
ській юридичній школі, для чого було запроваджено юридичну герменевтику як спеціальну навчальну дис-
ципліну. Юридична освіта на той час спиралася на схоластичний метод і діалектику, яку розуміли як мис-
тецтво примирення суперечностей, на основі яких і склалася середньовічна юридична герменевтика [6, с. 8]. 

На думку вітчизняного вченого Т. Дудаш, «із самого початку юридична герменевтика була ні чим 
іншим, як вченням про тлумачення законів. Поняття про герменевтику у такому розумінні можна позна-
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чити терміном «юридична герменевтика» [3, с. 95].
Сучасна ж юридична герменевтика як самостійний науковий напрям в юридичній науці — явище 

досить молоде. Втім саме герменевтичний підхід до права відповідає гуманітарним і правовим ідеа-
лам теперішнього часу. Так, герменевтика, на думку відомого російського правознавця С. Алексєєва, є 
наукою і мистецтвом тлумачення юридичних термінів та понять, вершиною юридичної майстерності, 
кульмінаційним пунктом юридичної діяльності [1, с. 140]. 

Під герменевтикою, на думку Є. Шульги, слід розуміти один із основоположних методів тлумачення 
прихованого (внутрішнього) смислу тексту [9, с. 7].

У свою чергу український правознавець О. Мережко вважає юридичну герменевтику складним, ба-
гатогранним явищем завданням якої на сучасному етапі є співвідношення тлумачення і правотворчості, 
ідентифікації її апріорних засад [5, с. 159-162].

Отже, з огляду на аналіз деяких доктринальних джерел можна констатувати схожість, а іноді тотож-
ність юридичної герменевтики поняттю тлумачення права. Тобто в теорії права немає однозначного та 
єдиного розуміння стосовно природи юридичної герменевтики. 

В юридичній літературі представлені різноманітні напрями щодо розуміння юридичної герменевти-
ки. Розглянемо основні з них. 

Один із напрямів яскраво представлений цивілістами ХІХ ст. Ф. Савіньї та Г. Пухтою, які вважали, 
що герменевтика є порожньою і безплідною галуззю знань, не лише не пов’язаною з тлумаченням, а 
й яка ніби-то шкодить йому. На думку вчених герменевтика як напрям віджила себе, є анахронізмом 
«втрачений кредит довіри» [8, с. 39].

Інший напрям представлений відомими теоретиками права М. Матузовим і О. Малько, на думку яких 
юридична герменевтика розглядається як допоміжна галузь юридичних знань, сприяє їх тлумаченню, 
але не тотожна йому. «Тлумачення — прадавній правовий інститут. Він є частиною ширшого поняття — 
герменевтики, яка в перекладі з грецького означає пояснення, роз’яснення, інтерпретація якого-небудь 
предмета, явища. У науковому плані герменевтика є теорією та мистецтвом тлумачення не лише законів, 
а й текстів літературних пам’яток, книг, рукописів, художніх творів, матеріальних об’єктів, реліквій, ра-
ритетів, інших історичних, релігійних і культурних цінностей» [4, с. 163].

Даний напрям розглядає герменевтику як самостійну галузь знань, але не правової спрямованості, а 
загальногуманітарної сфери.

Представники третього напряму вважають, що тлумачення норм права та юридична герменевтика то-
тожні. Зокрема цю точку зору поділяє Г. Шершеневич: «Не дивно, що юристи, яким доводиться витрачати 
чимало зусиль на тлумачення, одвіку прагнули виробити техніку тлумачення під ім’ям «юридична герме-
невтика». На ідентичність цих понять вказує також Є. Васьковський, який зазначає, що метою тлумачення 
законів є розкриття дійсного сенсу законодавчих норм. Кожна така норма є вираженою в словах думкою 
законодавця. Отже, мистецтво тлумачення законів зводиться до уміння розуміти людську мову. Але воло-
діти цим умінням потрібно кожному, хто має справу з творами людського розуму, що вдягнулися у форму 
слова. Звідси витікає, що при тлумаченні законів мають бути дотримані правила, необхідні для розуміння 
будь-якого іншого літературного твору. Ці правила виробляються особливою галуззю, якою є герменевтика, 
що займається побудовою теорії для розуміння усної або письмової мови. Вчення про тлумачення законів є 
спеціальною гілкою цієї герменевтики і тому часто називається юридичною герменевтикою [2, с. 3].

При цьому автор стверджує, що родоначальницею юридичної герменевтики є герменевтична течія 
філології і що юридична герменевтика і є тлумаченням норм права.

Щодо четвертого напряму, то його представники А. Овчинніков та А. Писаревський розуміють юри-
дичну герменевтику ширше, ніж окремий тип праворозуміння. Справедливо відзначає Н. Маліновська, що 
досі неоднозначною залишається відповідь на питання як розуміти герменевтику — як метод пізнання чи 
як цілісний науковий напрям. Проте накопичення досвіду і значної кількості методів дослідження в межах 
самого процесу тлумачення сприяло більш упевненому просуванню герменевтики як самостійної науки, 
тому в даний час в теорії права вона розуміється також як окремий науковий підхід до праворозуміння.

А. Овчинніков у свою чергу переконливо стверджує, що право за своєю сутністю є феноменом гер-
меневтики. Сам стан правосуб’єктності як поєднання індивідуальності, неповторності, унікальності із 
загальністю, інтерсуб’єктивністю, всеосяжністю вже за своєю природою є герменевтичним.

У працях зазначеного вченого юридична герменевтика розглядається як вельми потрібний інтегру-
ючий тип праворозуміння, в контексті якого природа права міститься в комунікативних глибинах люд-
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ського духу, а закон як культурно-історична основа права і природно-правова справедливість, представ-
лені в тій самій органічній цілісності, яку шукає сучасне правознавство [7, с. 160-169]. 

Втім не дивлячись на відмінності підходів до визначення статусу юридичної герменевтики, основне 
її завдання, як вбачають сучасні дослідники, полягає передусім у пошуку і реалізації сенсу правової 
норми, а також у дослідженні проблеми множинності сенсів.

Мета герменевтики полягає не лише в тому, щоб з’ясувати сенс норми, вираженої в тексті, а й у тому, 
щоб транслювати цей сенс, наблизити його до практичних ситуацій виключити сумніви в їх відношенні 
до тлумаченої норми та полегшити її вживання. 

У цілому ж юридична герменевтика є творчим процесом, який включає стадії розуміння, тлумачення, 
вживання.

Насамкінець доречним буде процитувати О. Мережка: «саме юридична герменевтика перетворює 
право на справжню творчість, як сказали б давньоримські юристи — в мистецтво добра і справедли-
вості» [5, с. 159-162].

У результаті аналізу зазначених поглядів на дану проблему автор цієї статті спостерігає існування 
таких основних підходів до розуміння природи юридичної герменевтики: 

• тлумачення норм права не є юридичною герменевтикою, виділення юридичної герменевтики науко-
во необґрунтовано (Ф. Савіньї, Г. Пухта);

• герменевтика — окрема галузь знань з якої відбулося відокремлення від неї самостійного напряму, 
яку теорія держави і права використовує для тлумачення юридичних текстів (М. Матузов, О. Малько, 
A. Піголкін); 

• юридична герменевтика та тлумачення норм права є тотожними поняттями і являють собою галузь 
знань теорії держави права (Г. Шершеневич, Є. Васьковський, С. Алексєєв, І. Іванніков, A. Мелехін);

• юридична герменевтика є самостійною наукою не лише про тлумачення текстів нормативно-правових 
актів, а й щодо процесу формування праворозуміння (Н. Маліновська, А. Овчинніков, А. Писаревський). 

Таким чином, незалежно від того як певні науковці сприймають статус юридичної герменевтики (як 
науки чи як методу) можливо зробити висновок про те, що природа герменевтики криється в давніх 
спробах розшифрування не цілком зрозумілих явищ, а роль власне юридичної герменевтики полягає у 
з’ясуванні та розкритті сенсу і дійсної мети юридичних приписів.
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Москаленко Я. Л. Природа і роль юридичної герменевтики. 
Юридична герменевтика є важливим напрямом сучасної гуманітарної думки і стала тією галуззю знань, яка активно 

розробляє питання інтерпретації, вирішує актуальні проблеми тлумачення права. Автор зауважує, що незважаючи на різні 
підходи до розуміння юридичної герменевтики, питання, які вона охоплює, стають ключовими в умовах існування велико-
го розмаїття юридичних знань та їх практичного застосування. Незалежно від того як певні науковці сприймають статус 
юридичної герменевтики (як науки чи як методу) можливо зробити висновок про те, що природа герменевтики криється в 
давніх спробах розшифрування не цілком зрозумілих явищ, а роль власне юридичної герменевтики полягає у з’ясуванні та 
розкритті сенсу і дійсної мети юридичних приписів.

Ключові слова: герменевтика, тлумачення, розуміння, сенс, юридична герменевтика. 
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Москаленко Я. Л. Природа и роль юридической герменевтики.
Юридическая герменевтика является важным направлением современной гуманитарной мысли и стала той отраслью зна-

ний, которая активно разрабатывает вопросы интерпретации, решает актуальные проблемы толкования права. Автор подчер-
кивает, что несмотря на различные подходы к пониманию юридической герменевтики, вопросы, которые она охватывает, ста-
новятся ключевыми в условиях существования большого разнообразия юридических знаний и их практического применения. 
Независимо от того, как определенные ученые воспринимают статус юридической герменевтики (как науки или как метода), 
можно сделать вывод о том, что природа герменевтики кроется в давних попытках расшифровки не вполне понятных явлений, 
а значение, собственно, юридической герменевтики заключается в выяснении и раскрытии смысла и истинной цели юридичес-
ких предписаний.

Ключевые слова: герменевтика, толкование, понимание, смысл, юридическая герменевтика.

Moskalenko Y. The nature and role of legal hermeneutics.
Legal hermeneutics is an important area of modern humanitarian ideas and knowledge has become the one industry that is actively 

working on issues of interpretation, solve current problems of legal interpretation. Author says that despite the different approaches to 
legal hermeneutics, the issues that it covers, are crucial in the face of the great diversity of legal knowledge and its practical application. 
Regardless of how some scientists perceive the status of legal hermeneutics (as a science or as a method), we can conclude that the 
nature of hermeneutics lies in deciphering ancient attempts not obvious phenomena, and the role of proper legal hermeneutics is to 
clarify and revealing the true meaning and purpose of legal regulations.

Key words: hermeneutics, interpretation, understanding, sense, legal germenevtika.
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СВОБОДА І НОМОС ПРАВА: 
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ 

У СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ ЛІБЕРАЛІЗМУ
Поняттям «свобода» та «номос» у різні части надався різний зміст залежно від міфологічних уяв-

лень, релігійних та політичних ідеологій, рівня розвитку наукових знань, систем моральних та етичних 
цінностей та уявлень конкретних суспільств та людських спільнот. 

Відповідно до «Словника античності» «номос» має кілька значень — (грецьк. nomos — зви-
чай, вдача, порядок, закон): 1) Релігійна, етична, правова або традиційно-обумовлена норма, що має 
обов’язковий, загальнозначимий і незмінний характер. Як організуючий принцип грецького поліса, но-
мос санкціонував основні встановлення різних сторін життя цивільної громади: права, релігії, моралі, 
звичаю. У більш широкому значенні поняття номос відноситься також до звичаїв і вдач інших народів. 
2) З IV ст. до н. е. постанова особливих законодавчих комісій (Nomothetai і Nomographoi). 3) У філосо-
фії: а) світовий закон, у цьому сенсі вперше реконструюється у Гераклітa1; б) закон природи — у пери-
патетиків і епікурійців; в) в етиці та теорії природного права — антитеза природи; г) в теорії держави 
— поняття, протилежне сваволі і насильству. 4) У музиці — традиційний тип грецької мелодії з харак-
терними рисами наспіву, ритміки, тональності та форми [8, c. 607]. 

За даними соціологічної енциклопедії «номос» походить від грецьк. nomos — закон, порядок (англ. 
nomos; нім. nomos) й означає закон; передбачений законом порядок; правовий порядок [9]. 

За даними «Великого юридичного словника» термін «номос» також вживається у кількох значення: 
1) релігійна, етична, правова або традиційно обумовлена норма, що має обов’язковий, загально значи-
мий і незмінний характер; 2) у філософії: а) світовий закон (у Геракліта), б) закон природи (у перипа-
тетиків і епікурейців); 3) в етиці та теорії природного права — антитеза природи; 4) в теорії держави 
— поняття, протилежне сваволі і насильству [4]. 

Американський соціолог П. Бергер визначає «номос» як когнітивно-нормативний комплекс, який впо-
рядковує індивідуальний досвід членів суспільства, зберігає сенс і порядок в об’єктивних і суб’єктивних 
структурах, який знову і знову підтверджується в символічних об’єктах або символічних діях [11].

Заслуговують також на увагу тлумачення змісту поняття «номос» у працях К. Шмітта та І. Ісаєва, які 
ми не наводимо за браком обсягу статті [10, 5].

На думку В. Бачиніна номос у правовому розумінні є здатністю права забезпечувати безпечне пе-
ребування цінностей життя, цивілізації і культури в соціальному просторі. Ауторегулятивні чинни-
ки цивілізації концентруються в номосі, стискаються в лаконічні, сповнені наказової сили та енергії 
імперативи, що змушують індивідів слухати і коритися. Номос права двоїстий за способом відношення 
до своїх адресатів. Стосовно тих, хто схильний добровільно, із внутрішньою готовністю відповідати 
його вимогам, він обмежується тим, що пропонує еталонні зразки належної соціальної поведінки за 
допомогою різних культурних форм. Для тих же, хто не бажає прислухатися до його наказів, він зна-
ходить засоби і способи їхнього примусу до належної поведінки. В обох випадках він переслідує одну 
мету — упорядкування соціальних відносин, надання їх необхідної оформленості, яка потрібна для 
успішного розвитку цивілізації. З усіх можливих варіантів структурування громадського життя номос 
орієнтує на належні форми соціального порядку, які одночасно відповідають і універсальним принци-
пам світобудови, і сутнісним властивостям людської природи та актуальним потребам цивілізації, що 
1 Геракліт розрізняв номос Божественний і номоси людські.
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розвивається. У руслі дотримання цих орієнтирів стихія взаємодії безлічі людських воль і характерів 
набуває нормативно-дисциплінарної оформленості і стає правовою реальністю [3, с. 221-222]. 

В умовах плинності сущого, постійних змін у бутті людей, наголошує В. Бачинін, номос дозволяє 
зберігати історичну спадковість у перетвореннях, що відбуваються. Без цього надійного норматив-
ного «кістяка» не змогла б скластися жодна локальна правова цивілізація, для живої плоті якої необ-
хідна надійна опора. Правова реальність постає як сфера життєдіяльності людей, узята в тому об-
сязі, в якому вона підлягає нормативно-правовому регулюванню. Структурована і впорядкована під 
безпосереднім впливом номосу, вона постає як одна з іпостасей нормативно-ціннісного континууму 
«цивілізація-культура» [2, с. 106]. 

Як видно з наведених визначень, проблема співвідношення свободи і номосу було однією з ключо-
вих проблем теоретичної і практичної юриспруденції, починаючи ще з античних часів. Якщо у період 
становлення ліберальної доктрини у правовій думці та юридичній практиці, щодо вирішення проблеми 
співвідношення свободи і номосу, актуальним було обґрунтування пріоритету індивідуальної свободи й 
нормативного закріплення гарантій та механізмів її реалізації, то в наш час актуальною є інша проблема 
— віднайдення шляхів запобігання правовій дисномії. 

Правова дисномія характеризується втратою відчуття цілісності суспільства, розпадом його на мно-
жинність окремих «я», нівелюванням таких якостей, як законослухняність, доброчесність, справед-
ливість, які раніше вважалися чеснотами, що позитивно характеризують особистість. Ситуація під-
силюється процесами глобалізації та стагнації економіки, різкого падіння рівня життя, а відповідно й 
звуження кола можливостей індивідів. Спостерігається процес руйнування системи загальнолюдських 
цінностей як в наслідок насильницького розриву традиційних зв’язків як всередині нації, так і в окре-
мих людських спільнотах (етносах, соціальних групах) через інкорпорацію до якогось більшого сус-
пільства зі своїми законами та правилами життя та виживання індивіда. 

Усе це окреслює стійку тенденцію останніх кількох десятиліть до викривлення або обмеження само-
розвитку суспільного життя, що в свою чергу обертається руйнуванням нації, відсутністю патріотизму, 
втратою культурної ідентичності та орієнтирів, що визначають мету існування людини. Що у кінцевому 
результаті суттєво обмежує індивідуальну свободу, робить людину заручником у чужій грі інтересів. 

Втім, ще Л. Гобгауз застерігав, що свобода нації і свобода індивіда — це парості на одному стов-
бурі, і їхній історичний зв’язок спирається не на випадковість, а на безперечну тотожність ідеї. Тож, 
ідеальне суспільство слід розуміти як сукупність, що живе й процвітає завдяки гармонійному зрос-
танню всіх своїх складових частин, кожна з яких, розвиваючись у своєму власному напрямі та у згоді 
зі своєю природою, загалом має тенденцію сприяти розвиткові інших частин. Бодай елементарний 
слід такої гармонії є в кожній формі соціального життя, що здатна підтримувати своє існування, бо 
якщо суперечливі пориви братимуть гору, суспільство може розпастися, а коли вони таки візьмуть 
гору — розпадеться. А справжня гармонія, що стоїть на другому полюсі, — це ідеал, який, можливо, 
людям і не під силу організувати, але який вказує напрям руху вперед. Прогрес суспільства залежить 
врешті-решт від вибору. Але припустити таке означає припустити, що напрями можливого розвитку 
кожного індивіда, кожного складового елементу соціального устрою не обмежені й не фіксовані. Є 
багато можливостей і курс, який зрештою вестиме до соціальної гармонії, — лише один серед них, а 
можливостей дисгармонії та конфлікту вкрай багато. Кожна конструктивна соціальна доктрина спи-
рається на концепцію людського прогресу. Суть лібералізму полягає в розумінні, що прогрес не є 
наслідком певних механічних маніпуляцій, а є визволенням живої духовної енергії, яка живить со-
ціальну структуру, збагачуючи та ошляхетнюючи духовне життя [6, c. 487-488]. 

 Таким чином, у сучасній доктрині лібералізму проблема співвідношення свободи і номосу є над-
звичайно актуальною і вимагає глибокого теоретичного осмислення у площині теорії і філософії права. 
Спробуємо окреслити основні аспекти проблеми.

В рамках сучасної доктрини лібералізму свобода і номос права, на нашу думку, не повинні роз-
глядатися різними полюсами процесу розвитку суспільства, що зумовлюють коливання маятника у 
дихотомії порядок — хаос. Навпаки, в сучасних суспільствах номос і свобода є двома необхідними, 
взаємопов’язаними і взаємостабілізуючими елементами суспільного прогресу. Номос можна роз-
глядати як конструктивний (прогресивний) суспільний порядок, заснований на наказових імперати-
вах, які свідомо чи не свідомо виконуються переважною більшістю певної людської спільноти. Ці 
імперативи формулюються у природному спонтанному порядку, ніким навмисно не створеному, коли 
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в основі правил поведінки лежать закони природи та самоорганізації матерії, уявлення про добро і 
зло, етичні імперативи, норми моралі, звичаї, культурні традиції. Втім, порядок, що виникає і існує 
на основі певного номосу, буде прогресивним лише за умови існування в суспільстві вітальної, со-
ціальної та духовної свободи індивіда. Конструктивним можна вважати такий порядок, що забезпечує 
відносно стабільний (еволюцію) та гармонійний природний і соціокультурний розвиток людських ко-
лективів (популяцій), що сприяє їх відновленню, фізичному та психічному здоров’ю. 

В якості таких імперативів можуть виступати, наприклад, основні приписи або «закони». Зокрема, 
для християнського світу це Десять заповідей (Закон Божий) і смертні гріхи (гординя, заздрість, обжер-
ливість, хіть, гнів, пожадливість і смуток). Згідно з новою концепцією Ватикану, до списку смертних 
гріхів додано ще сім, які з’явилися на сучасному етапі розвитку суспільства. Вічні муки тепер загро-
жують також за «біотичні» порушення (такі, як контроль народжуваності), сумнівні, з моральної точки 
зору, експерименти (такі, як дослідження стволових клітин), вживання наркотиків, забруднення навко-
лишнього середовища, збільшення майнового розшарування, надмірне багатство і дії, які призводять до 
зростання кількості бідних.

Імперативи виступають у подвійній ролі: як критерії, відповідно до яких визначають межі свободи 
індивіда, і як моделі належної поведінки, покликані впорядкувати життя суспільства та сприяти його 
гармонійному та прогресивному розвитку. Втім, як свідчить тисячолітній досвід людства, така гармо-
нізація впорядкування відбувається лише за умови існування свободи — тобто здатності і можливості 
індивідів роботи вибір на основі розрізнення добра і зла.

Втім, гармонія свободи і номосу знаходиться під постійною загрозою руйнування внаслідок ігнору-
вання або перебільшення інтересів індивіда або ж суспільства, що призводить до встановлення деструк-
тивного порядку і до дестабілізації — хаосу. 

В основі дестабілізації може лежати деструктивна політика держави (етатизм) або ж поведінка окре-
мих індивідів, певних спільнот, які впадають в іншу крайність — нехтування спільним благом і інтер-
есами всього суспільства заради вузькоегоїстичних інтересів тощо. Ці та інші чинники дестабілізації 
докладно викладені у класичній праці Джона С. Мілля «Індивідуальна свобода й межі суверенності 
індивіда», наводити положення якої тут немає потреби [7]. 

У багатьох випадках тривала нестабільність або існування деструктивного порядку призводить до 
такого потворного явища, як правовий нігілізм (як на внутрідержавному, так і на міжнародному рівні). 
Основна шкода, яку завдає суспільству правовий нігілізм, на нашу думку, полягає не стільки у нехтуван-
ні правом, скільки у некритичному або байдужому ставлення до наслідків своєї поведінки для соціуму в 
цілому, а часто і для самої особи чи певної соціальної групи. 

Іншою формою дисномії є підміна права неправом. Слід погодитись з думкою В. Бачиніна, що 
соціум, в якому панують антагонізми, є осередком всіх видів неправа. У ньому існує стихія масової 
свідомості з його несвідомою схильністю до неумисного неправа. У ньому можуть свідомо культи-
вуватися різні види ідеологічної брехні і завжди існують соціальні механізми по відтворенню злочи-
нів. Найбільш небезпечним неправо стає в тих умовах, де вся державна машина починає працювати 
в режимі арістотелівської неправосудності, де вона, спонукувана пафосом заперечності, дозволяє 
собі використання будь-яких засобів заради досягнення своїх політичних цілей, де законодавча, ви-
конавча і судова влада дозволяють собі свавілля, де функції правового механізму стають дисфунк-
ціями, а закони перестають відповідати критеріям справедливості. Поняття законності, гуманності, 
справедливості стають юридичними фікціями, уявними соціальними величинами. Неправо заявляє 
про себе, якщо міра примусу, вихідного від держави, перевищує межі, допустимі в цивілізованому 
суспільстві, і тому місце правового примусу займає неправове насильство. Воно припускає вилу-
чення у об’єктів впливу їх природних прав на життя, здоров’я, людську гідність, вільне самовиз-
начення. Згідно концепції П. Бурдьє, символічне насильство припускає такий стан масової свідо-
мості, як «незнання». Для влади найбільш кращим є несвідоме, дорефлексивне прийняття людьми 
нав’язуваних їм нормативно-ціннісних стереотипів. Стан «незнання» припускає спрощені, неповні, 
перекручені, міфологізовані уявлення мас про суще і належне, необхідне і заборонене. У перма-
нентній ситуації «незнання» люди охоче визнають легітимність будь-якої, в тому числі авторитарно-
поліцейської, тиранічної, тоталітарної влади. Вони не схильні перешкоджати здійсненню символіч-
ного насильства над їх свідомістю і поведінкою і спокійно переносять дефіцит свобод і природних 
прав. Неправо, в якій би формі воно не виступало, є байдужим до проблем свободи і законності, 
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цинічно ігнорує корінні інтереси громадян і тому може існувати тільки в умовах відсутності грома-
дянського суспільства [1, с. 252-254].

Таким чином, втілення сучасних ідей лібералізму в юриспруденції обумовило постановку та необхід-
ність розв’язання ключових проблем сучасності — запобігання дисномії й проявам обмеження свободи 
людини шляхом втілення оптимальних моделей взаємодії свободи та номосу, як двох основних чинни-
ків, що зумовлюють існування конструктивного правопорядку та забезпечують прогресивний і гармо-
нійний розвиток суспільства. 
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Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення у сучасній доктрині лібералізму. 
У сучасному суспільстві номос і свобода є двома необхідними, взаємопов’язаними і взаємостабілізуючими елементами 

суспільного прогресу. Втілення сучасних ідей лібералізму в юриспруденції обумовило постановку та необхідність розв’язання 
ключових проблем сучасності — запобігання дисномії й проявам обмеження свободи людини шляхом втілення оптимальних 
моделей взаємодії свободи та номоса, як двох основних чинників, що зумовлюють існування конструктивного правопорядку та 
забезпечують прогресивний і гармонійний розвиток суспільства. 
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Музыка И. В. Свобода и номос права: проблема соотношения в современной доктрине либерализма. 
В современном обществе номос и свобода являются двумя необходимыми, взаимосвязанными и взаимно стабилизирующи-

ми элементами общественного прогресса. Воплощение идей современного либерализма в юриспруденции обусловило поста-
новку и необходимость решения ключевых проблем современности — предотвращение дисномии и проявлений ограничения 
свободы человека путем внедрения оптимальных моделей взаимодействия свободы и номоса, как двух основных факторов, 
обуславливающих существование конструктивного правопорядка и обеспечивают прогрессивное и гармоничное развитие об-
щества. 

Ключевые слова: номос, свобода, дисномия, право, доктрина либерализма, правопорядок, общественный прогресс.

Muzyka I. Liberty and nomos of law: ratio problem in the modern doctrine of liberalism. 
In modern society, nomos and freedom are the two essential, interrelated and mutually stabilizing elements of social progress. 

Embodiment of the ideas of modern liberalism in the law led to the formulation and the need to address the key issues of our time — to 
prevent dysnomia and demonstration of the limits of human freedom by introducing the best models of the interaction of freedom and 
nomos, as the two main factors responsible for the existence of structural order and ensure a progressive and harmonious development 
of society. In the modern doctrine of liberalism problem value freedom and nomos is extremely important and requires a deep theoretical 
understanding of the plane theory and philosophers of law.

Key words: nomos, freedom, dysnomia, law, the doctrine of liberalism, the rule of law, social progress.

Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення у сучасній доктрині лібералізму
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РОЛЬ ПРОЦЕСУ УНІФІКАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ

Однією зі значущих проблем сучасного розвитку суспільних відносин є впорядкування законодав-
ства як одне з основних завдань на шляху до побудови правової держави.

Закономірності переходу від тоталітаризму до демократії, проголошення незалежності України, 
необхідність законодавчого забезпечення суспільних перетворень у країні започаткували карди-
нальне реформування правової системи у плані запровадження конституційних принципів демо-
кратії, гуманізму, свободи і справедливості, політичного, економічного й ідеологічного плюралізму. 
Цілком природньо, що зроблено це було (і здійснюється зараз) через законотворчий процес і націо-
нальне законодавство [7, с. 4].

Метою даної статті є визначення ролі процесу уніфікації в національному законодавстві.
Визначальною метою розвитку законодавства України є розбудова громадянського суспільства й пра-

вової держави де вищою цінністю виступала б людина, реально забезпечені, гарантовані та захищені 
її права та свободи. З одного боку — це загально-соціальна і політична проблема, оскільки розвиток 
правової системи України залежить від взаємодії економічної, політичної та інших складових суспіль-
ства, спрямованості і перспектив перехідного періоду, від політичної волі та відповідних політичних 
рішень, процесу їх реалізації. З іншого боку — це спеціально-правова проблема, яка передбачає у своє-
му вирішенні вдосконалення діяльності законодавчого органу, підвищення якості законів, внутрішньої 
узгодженості вітчизняного законодавства, послідовну гармонізацію норм європейського, міжнародного 
права та національного законодавства [7, с. 4]. 

На даний момент часу українське законодавство є очевидно недосконалим, воно розвивається до-
волі хаотично, залежно від політичної кон’юнктури, є значною мірою невпорядкованим, суперечливим, 
складним і подекуди неможливим для реалізації. Спостерігається ігнорування правил законодавчої тех-
ніки, порушення принципу розподілу влад, інших демократичних принципів. Внаслідок цього суттє-
во знижується ефективність регулювання суспільних відносин, послаблюється стан законності і рівень 
правопорядку в країні, задекларовані численні права і свободи людини і громадянина залишаються в 
Україні слабозахищеними. Це змушує проаналізувати теоретичні та деякі історичні аспекти розуміння 
національного законодавства як явища сучасної правової дійсності, показати його роль як чинника сус-
пільних перетворень, спробувати осягнути суперечливу історію розвитку законодавства, а також його 
природу як результату процесу демократизації суспільства [7, с. 4-5].

Проблема ефективності законодавства — його результативність може і повинна розглядатися під 
кількома кутами зору та в декількох площинах. Слід враховувати так званий внутрішній (національний 
аспект) та аспект зовнішній, навіть зовнішньо інтеграційний, пов’язаний з імплементацією міжнародних 
стандартів у законодавство України. Безумовно має враховуватися той аспект розгляду, що ефективність 
законодавства може визначатися як його дієвість у загальнотеоретичному аспекті та стосовно кожної галу-
зі, де відповідатиме певним конкретним завданням сьогодення, нагальним потребам практики [1, с. 136]. 

Велику роль в упорядкуванні як національного так і міжнародного права відіграє уніфікація.
У міжнародному приватному праві уніфікація означає процес створення у різних державах однома-

нітних загальнообов’язкових правових норм для двох чи більше держав, а також забезпечення їх одна-
кового тлумачення і застосування. Мета уніфікації — усунути колізії, розходження між національними 
правовими актами, які перешкоджають розвитку відносин у міжнародному приватному праві.

На проблемах сучасного законодавства України зосереджує увагу Ю. Шемшученко, який до основ-
них недоліків законодавства відносить його безсистемний розвиток; суперечливість; стан неврегульова-
ності багатьох суспільних відносин; факт диспропорції у співвідношенні між законами і підзаконними 
актами на користь останніх; недостатню наукову обґрунтованість, декларативність та безадресність 
законодавчих актів; відсутність у цих актах механізмів їх реалізації [8, с. 42].
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Уніфікації потребують насамперед галузі й інститути, пов’язані з регулюванням міжнародних 
зв’язків, а також із станом прав і свобод громадян.

Уніфікація в національному законодавстві, так звана «одностороння уніфікація», як правило відбувається 
із запозичення іноземного досвіду правотворення для досягнення схожості законодавства кількох держав.

Значною мірою сприяють уніфікації правових норм так звані модельні законодавчі акти, які є реко-
мендаційними актами з типовими нормами. Вони не обов’язкові для держав, а слугують нормативним 
орієнтиром для внутрішнього законодавства, тобто втілюючи в своєму законодавстві норми типового 
(модельного) закону, кожна країна має можливість пристосовувати його положення до своїх потреб.

Не слід зводити поняття уніфікації до вироблення однакових норм, розрахованих на подібні відноси-
ни. Процес уніфікації значно ширший, складніший, тому слід говорити про нього як про своєрідну науку 
узагальнення й єднання структур механізму правової регламентації. Його змістовні витоки формуються у 
свідомості законодавця як потреба вироблення уніфікованих правових моделей у визначених галузях за-
конодавства. Проводяться порівняння найбільш оптимальних шляхів урегулювання однотипних відносин 
з урахуванням їх спільних властивостей і якостей як у внутрішньому, так і міжнародному праві. І лише 
потім розробляються правоположення з конкретних проблем. У цьому полягає суть процесу уніфікації. 
Але нерідко своє завершення вона отримує у формі технічного оформлення або у вигляді окремого нор-
мативного акта або структурного змісту визначених розділів кодексів, положень, статутів тощо [4, с. 84]. 

Жодне зближення законодавства неможливе без вивчення особливостей правової системи в тій або 
іншій країні. Тільки на основі отриманих результатів, що свідчать про розбіжності національних зако-
нодавств з певних питань, про їх характер і причини, можуть бути вироблені практичні заходи з уніфі-
кації внутрішньодержавних норм права та принципів. Для того, щоб здійснити уніфікацію потрібно по-
годити підходи, виробити єдину концепцію, сформувати єдиний правовий погляд на загальні механізми 
регулювання певних відносин.

Особливістю уніфікації законодавства є те, що вона має фазовий характер, а кожна з фаз має свої особли-
вості і впливає на структурне формування системи законодавства конкретної галузі. Кожна фаза уніфіка-
ційного розвитку характеризує насамперед правову політику держави на певному етапі, а також закріплює 
єдині форми та методи регулювання найважливіших суспільних відносин. Їх актуальність позначається на 
інтенсивності утворення уніфікованих приписів і врешті-решт на створенні єдиного галузевого законодав-
ства, що характеризує основні параметри кожної окремої фази (ступінь усуспільнення, його рівень, тимча-
сові межі тощо). Фазовий розвиток пройшли практично всі галузі законодавства. Кількість фаз залежить від 
складності суспільних відносин, що регулюються, їх важливості для інших соціальних явищ [3, с. 362-363].

Нормативно-правова уніфікація як спосіб створення однакових (уподібнених) нормативно-правових 
приписів спрямована на забезпечення ефективного правового регулювання, усунення правотворчих де-
формацій, досягнення цілісності системи джерел права. Вона стає дедалі більш витребуваною у сучас-
ний період стрімкого розвитку суспільних відносин та їх трансформації.

Нормативно-правова уніфікація як складова процесу правотворення дає змогу не лише уподібнюва-
ти правила регулювання суспільних відносин, але й угруповувати нормативно-правові приписи у відпо-
відні структурні підрозділи, обмежувати їх надмірну диференціацію.

Водночас передумовою нормативно-правової уніфікації є спеціалізація, що дає змогу диференціюва-
ти нормативно-правові приписи відповідно до специфіки предмету правового регулювання. Натомість 
спеціалізація і уніфікація забезпечують збалансованість та впорядкованість, а відтак і ефективність пра-
вового регулювання.

Національна (внутрішньодержавна) нормативно-правова уніфікація переважно є цілеспрямованою і її 
метою є створення уніфікованого акту. Така уніфікація нормативно-правових приписів, зокрема у процесі 
кодифікації, веде до створення таких уніфікованих актів, як кодифікаційні акти. І хоча результати нор-
мативно-правової уніфікації можуть об’єктивуватися у конституціях, законах, нормативно-правових пре-
цедентах та інших джерелах права. Все ж найвищий рівень уніфікації простежують у кодексах та інших 
кодифікованих актах і це відбувається завдяки змістовному переопрацюванню нормативно-правових при-
писів, пов’язаних спільним предметом регулювання, що містяться у різних джерелах права та об’єднанню 
їх у єдиному кодифікованому акті, який поряд із цим містить і нові нормативно-правові приписи [2, с. 39].

Аналіз джерел континентального права дає підстави зробити висновки про те, що хоча у частині ви-
значення правових основ взаємодії особи, суспільства та держави провідну роль відіграють конституції, 
які діють у всіх правових системах цього типу та є головним джерелом у системі джерел права. Проте 
у кримінальній, кримінально-процесуальній, цивільній, цивільно-процесуальній галузях головні засади 
регулювання визначають кодекси, а основу інших галузей — формують звичайні закони.

Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві
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У процесі створення цих актів суб’єкт правотворчості виконує уніфікацію, яка має різний рівень 
уподібнення нормативно-правових приписів, різні форми їх об’єктивації, але вона є обов’язковою для 
суб’єктів правовідносин і спрямована на забезпечення ефективного правового регулювання.

У правовій системі України діє понад 15 кодексів, що охоплюють уніфіковані нормативно-правові при-
писи відповідних інститутів та галузей публічного та приватного, матеріального та процесуального права.

Подібний стан простежують у всіх правових системах континентального права де зазвичай кодифі-
кованими актами регулюються значні сфери суспільних відносин.

Необхідність у внутрішньодержавній нормативно-правовій уніфікації часто виникає у федеративних 
державах, оскільки поряд із правом суб’єктів федерації функціонує загальнофедеральне право і є потре-
ба в їх розмежуванні. Це завдання покладається на основи законодавства чи конституційно-правовий 
договір, які містять уніфіковані приписи у межах загальнофедерального права, фіксують єдині принци-
пи регулювання для всіх суб’єктів федерації, забезпечують взаємодію загальнофедерального законодав-
ства та суб’єктів федерації [6, с. 361].

Відповідний рівень уніфікації нормативно-правових приписів мають і закони, особливо у випадках, 
коли завдяки їм відбувається переопрацювання та уподібнення приписів, що містяться у підзаконних актах.

Отже, нормативно-правова уніфікація у національних правових системах континентального типу є 
досить витребуваною і має високий рівень. Критеріями її доцільності у сучасних умовах є: ускладнення 
суспільних відносин, збільшення кількості їх суб’єктів, зближення континентального права із загальним.

Підводячи певні висновки, слід зазначити, що проблема уніфікації національних законодавств є нео-
днозначною і відповідно методика уніфікації ще тільки обґрунтовується в юридичній літературі, а вче-
ні-правознавці підходять до її вивчення, аналізу та відповідних рекомендацій. Роль процесу уніфікації в 
національному законодавстві очевидна. Вона допомагає виробленню однакових стандартних правових 
норм, сприяє зменшенню прогалин та колізій у нормативно-правових актах, гармонізує всю систему на-
ціонального законодавства. Уніфікація допускає введення в національне право різних держав однакових 
норм та веде до зближення правових систем.
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Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві.
В статті проаналізовано сутність процесу уніфікації та її ролі у національному законодавстві. Показана роль модельних ак-

тів, які є рекомендаційними актами з типовими нормами. Досліджується нормативно-правова уніфікація як складова процесу 
правотворення.
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Невмержицкая Н. А. Роль процесса унификации в национальном законодательстве.
В статье проанализирована сущность процесса унификации и ее роли в национальном законодательстве. Показанная роль 

модельных актов, которые являются рекомендательными актами с типичными нормами. Исследуется нормативно правовая 
унификация как составляющая процесса правотвотворчества. 
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Nevmerzhicka N. Role of process of standardization in a national legislation.
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КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ У ПОГЛЯДАХ 
МИСЛИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Свобода творчої діяльності здавна привертала увагу науковців. Стародавні мислителі, середньовічні 
філософи, історики, юристи в своїх роботах виділяли питання свободи творчості, її обмеження, пізніше 
— законодавчого закріплення. У різні часи проблеми свободи творчості висвітлювались крізь сукупність 
світоглядних ідей кожної доби розвитку суспільства. 

Право на свободу творчості має тривалу історію розвитку — від зародження концепції свободи твор-
чості у поглядах стародавніх мислителів до першого законодавчого закріплення права на творчість у між-
народних нормативно-правових актах. Щоб простежити ґенезу виникнення та вдосконалення концепції 
свободи творчості доцільно здійснити періодизацію наукових підходів. Відповідно до основних етапів 
суспільного розвитку можна виділити наукові погляди Стародавніх часів, доби Середньовіччя, епохи 
Відродження, епохи Просвітництва, а також окремі періоди становлення сучасних наукових поглядів.

Дослідження становлення концепції свободи творчості у поглядах мислителів Стародавнього світу 
має особливе значення, оскільки саме цей період став теоретичним підґрунтям подальшого розвитку 
права на творчість. 

Висвітленню окремих аспектів правового регулювання свободи творчості присвятили свої праці 
В. Авдєєва, С. Лисенков, Т. Мілова, Д. Шапорєва та інші науковці. Історичні засади становлення та 
розвитку концепції права на творчість вивчали Ю. Бошицький, Р. Шишка та ін.

Метою статті є аналіз концепції свободи творчості у поглядах мислителів Стародавнього світу.
Відомий давньогрецький філософ Сократ (приб. 469-399 рр. до н.е. ) одним із перших звернув увагу 

на творчість, як особливий вид діяльності, співставляючи її із власністю. Вчення мислителя стали осно-
вою подальших досліджень сутності людської особистості. Він стверджував, що як поети люблять свої 
творіння, а батьки — своїх дітей, так і розбагатілі люди дбайливо відносяться до грошей — не лише в 
міру потреби, як інші люди, а так, немов це їх твір. Спілкуватися з такими людьми важко: ніщо не ви-
кликає їх схвалення, крім багатства [1].

З даної сентенції видно, що мислитель, засуджуючи жадобу збагачення, розглядає творчу діяльність 
та її результати як одну із найбільших цінностей людства. 

Сократ не залишив жодного письмового джерела після себе, однак за переказами його учнів мисли-
тель порівнював творчу діяльність із істиною, із вмінням приймати справедливі закони. Філософ пере-
конував, що не краще сліпих ті, хто позбавлений знання суті будь-якої речі і у кого в душі немає ви-
разного її образу. Вони не здатні, подібно до художників, убачати вищу істину і, не втрачаючи її із виду, 
постійно відтворювати її зі всілякою ретельністю, і тому їм не дано, коли це потрібно, встановлювати 
тут нові закони про справедливість і благо або уберегти вже існуючі [2].

У своїх риторичних висловах Сократ неодноразово згадував творчу діяльність. Це пов’язано з тим, 
що він був здібним скульптором, перейнявши уміння і навички обробки каменя від свого батька. Однак 
поняття творчої свободи у сентенціях мислителя висвітлюється крізь призму свободи долі, свободи від 
політичного деспотизму. Він вважав, що особа може стати вільною у творчості тільки якщо вона усві-
домлює себе вільною та незалежною у відносинах із людьми, з державою. 

Одним із найвідоміших учнів Сократа був давньогрецький філософ Платон (приб. 427-347 рр. до н.е.). 
Завдяки його працям світу стали відомі ідеї Сократа.

Платон, як і його вчитель, також порівнював творчу і законодавчу діяльність. Зокрема мислитель вва-
жав, що поет, коли сідає на треножник Музи, вже не знаходиться в здоровому глузді, але дає виливатися 
своєму натхненню, немов джерелу. А оскільки мистецтво його — наслідування, то він змушений зобра-
жувати людей, протилежно налаштованих, і в силу цього вимушений нерідко суперечити самому собі, 
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не відаючи, що із сказаного істинно, а що ні. Але законодавцеві не можна висловлювати дві різні думки 
відносно одного і того ж предмета, а слід завжди мати на увазі одне і те ж [3].

Однак, не погоджуючись із Сократом, який ініціював принцип індивідуальної свободи волі, свободи 
у творчості як основу справедливого порядку, Платон проголосив принцип рівності і підпорядкованості 
всіх перед могутньою державою.

Платон одним із перших висловив думку, про доцільність законодавчого обмеження творчості з ви-
ховною метою. В «Законах» мислитель звертається до творців: «Отже, ви — творці, ми — теж творці. 
Предмет творчості у нас один і той же. Тому ми з вами суперники і по мистецтву, і по змаганню в само-
му прекрасному дійстві. Один лише істинний закон може за своєю природою завершити нашу справу, 
на нього у нас і надія. Так не чекайте ж, що коли-небудь ми так легко дозволимо вам розкинути у нас 
на площі шатер і привести солодкоголосих артистів, що приголомшать нас звуками свого голосу; ніби 
ми дамо вам витійствувати перед дітьми, жінками і всією черню і про одне і те ж зайняття говорити не 
те ж саме, що говоримо ми, але переважно навіть прямо протилежне. Насправді, ми — та і вся держава 
в цілому, — мабуть, абсолютно з’їхали б із глузду, якби надали вам можливість робити те, про що за-
раз йдеться, якби посадовці не обговорили заздалегідь, чи допустимі і чи придатні ваші творіння для 
публічного виконання або ні. Тому тепер ви, нащадки зніжених Муз, покажіть спочатку правителям 
ваші співи для порівняння з нашими. Якщо вони виявляться такими ж або якщо ваші виявляться навіть 
кращими, ми дамо вам хор. Інакше, друзі мої, ми цього ніколи не зможемо зробити» [4].

Платон висловлював доцільність обмеження свободи творчої діяльності не лише законом, але і по-
садовими особами, особливо тих творів, які придатні для публічного виконання. Мислитель був пере-
конаний, що чітко контролювати творчу діяльність неможливо, бо людина має душу, і в певній мірі вона 
є вільною завжди.

Про особливості свободи творчості неодноразово у своїх працях зазначав учень Платона Арістотель 
(384-322 рр. до н. е). Він не поділяв багатьох поглядів свого вчителя, в тому числі і на творчу діяльність. 

У «Поетиці» мислитель зазначив, що не слід зображувати перехід від нещастя до щастя поганих лю-
дей, оскільки це абсолютно не трагічно: тут немає нічого необхідного, ні хвилюючого почуття загально-
людської участі, ні співчуття, ні страху. Не слід зображувати і перехід від щастя до нещастя завершених 
негідників. Такий склад подій, мабуть, викликав би почуття загальнолюдської участі, але не співчуття і 
не страх. Адже співчуття виникає, побачивши того, хто страждає безневинно, а страх із-за того, хто зна-
ходиться в однаковому з нами положенні [5, с. 1082-1083].

У зв’язку з тим, що Арістотель був переконаним захисником прав індивіда, його настанови мають 
рекомендаційний характер. Він не заявляє категорично про необхідність обмеження творчої діяльності, 
а лише вказує на доцільність певного поєднання подій з виховною метою. Мислитель був переконаний 
у доцільності регулювання творчої діяльності через важливий вплив результатів творчості на форму-
вання суспільної свідомості. 

Мислитель був переконаний, що право поширюється тільки на вільних людей, а рабів він називав 
знаряддями, що розмовляють, які призначенні для задоволення потреб свого господаря. Раби не воло-
діють жодною свободою, в тому числі і творчою. Такий висновок можна зробити з того, що Арістотель 
сутність рабства вбачав у народженні: одні люди, в яких переважають якості душі — народжуються 
вільними, а інші, у яких переважає тілесний момент — народжуються рабами; таким людям бути раба-
ми корисно і справедливо [6, с. 378].

Відповідно до вчень Арістотеля духовна свобода рабам не належить, бо вони не мають душі. Люди, 
в яких переважає тілесний момент, не здатні до творчості і відповідною свободою не володіють. 

У своїх працях Арістотель аналізував критерії розмежування творчості. Він доводив, що за трьома 
основними ознаками розрізняються всі види творчості — залежно від засобів спадкування, предмету 
спадкування, способу спадкування [5, с.1082].

Арістотель критикував учення Платона про ідеальну державу, був переконаний, що спільність майна, 
дружин, дітей може згубити будь-яку державу. Він вважав, що до того, що складає предмет володіння 
великого числа людей, додається найменша турбота [7, с. 406].

Викликають інтерес роздуми мислителя про різні види діяльності, які Арістотель називає мистецтвом. Се-
ред видів мистецтва він виділяє військове мистецтво, мистецтво наживати капітал, порівнюючи його з інши-
ми видами діяльності. Мислитель указує, що предметом ткацького мистецтва є не виготовлення шерсті, але 
використання її, уміння розпізнати, яка шерсть доброякісна і придатна, а яка недоброякісна і непридатна [7].

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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З погляду сучасності було б нераціонально називати військову діяльність чи діяльність у сфері 
накопичення капіталу мистецтвом, оскільки спірним є питання наявності творчої складової у такій 
діяльності. Видається, автор веде мову саме про особливі вміння, навички і талант, що дозволяють 
досягати успіху у певній сфері. 

Марк Тулій Цицерон (106-43 рр. до н.е.) — давньоримський політик, філософ, оратор зазначив, що 
саме здатність творити об’єднує божество і людину. У політико-філософському трактаті «Про закони» 
він пише: людині і божеству властива одна і та ж доблесть, якої позбавлені всі інші істоти. Доблесть 
— ця не щось інше, як природа, що досягла досконалості і доведена до своєї вищої міри, отже, в люди-
ні є подібність до божества [8].

Марк Тулій Цицерон указав, що люди придумали незліченні мистецтва завдяки настановам при-
роди, наслідуючи яку, розум хитромудро придбав усе необхідне для життя [8]. Дану сентенцію можна 
розглядати як спробу визначення сутності творчої діяльності. Мислитель розумів, що саме творча ді-
яльність є основою суспільного прогресу, розвитку людства. 

Ідеї духовної свободи всіх людей, незалежно від громадянського стану висловлював Луцій Анней 
Сенека (4 р. до н.е. — 65 р. н.е.) — римський філософ, поет та державний діяч. Він, на відміну від Аріс-
тотеля, вважав, що рабство не поширюється на всю особистість, краща її частина є вільною. Панові під-
корене тільки тіло раба, а його дух сам собі пан [9]. Мислитель доводив, що всі люди є суб’єктами права, 
незалежно від соціального чи майнового стану. 

Сенека вважав, що людина має бути власником свого життя. Це потрібно для доброчесності особи і 
ніщо цьому не має суперечити. «Цього неможливо досягти без знання і творчості, яка дозволяє пізнати 
божественне і людське. Саме це найвище благо, — пише він. — Досягнувши його — станеш не проси-
телем, а рівним богам» [10, с. 464].

Як бачимо, Сенека, так само як і Цицерон мав переконання, що творча діяльність — це саме найви-
ще благо, що наближує людину до божества. У «Моральних листах до Луцілія» він розмірковує: «Як 
же прийти до цього? Ні! Не через Грецький хребет, не через пустелі Кандавії… — хоч усе це ти і вико-
нав заради жалюгідної прокураторської посади. Ні, дорога безпечна, дорога приємна, і виряджала тебе 
сама природа. Вона дала тобі все, щоб ти став нарівні з богом, якщо не нехтуватимеш даним. Не гроші 
зроблять тебе рівним богу: у бога нічого немає… Не зробить тебе блаженним ні сила, ні краса: і те, у 
інше поступається старості. Треба шукати щось таке, що не занепадає день за днем, не знає перешкод. 
Що ж це? Духовна свобода…» [10, с. 464].

На наш погляд, поняття духовної свободи мислитель розглядає ширше, ніж поняття творчої свободи 
у сучасному розумінні. Сенека розглядає її як свободу від різноманітних обмежень волі, духу, свободу 
від страху. Аналіз сентенцій дозволяє зробити висновок, що творча свобода у переконаннях філософа 
є складовою частиною свободи духовної. Він вважав, що неможливо обмежити творчу свободу рабів, 
оскільки рабство не поширюється на всю особистість, краща її частина є вільною. 

Марк Аврелій Антоній — римський імператор (161-180 рр. н.е.) розвивав ідею рівності всіх перед 
законом і найвищим благом визнавав рівноправність, свободу підлеглих. Творчу свободу він не від-
окремлює від свободи загальної. У праці «Наодинці з собою роздуми» автор стверджував: «І мене наука 
не годує, а все ж я залишаюся їй вірним. Потрібно займатись тим мистецтвом, яке ти вивчив, яке тобі 
приносить задоволення. Залишок життя проживи, як людина, що всією душею віддала мистецтву, на-
дійся на волю богів, не бажаючи бути ні рабом, ні тираном по відношенню до будь-кого з людей» [11]. 

Отже, в період античності концепція свободи творчості формувалась невіддільно від ідеї духовної 
свободи особи. Узагальнюючи погляди мислителів стародавніх часів можна виділити наступні тенден-
ції становлення та розвитку концепції свободи творчості:

• творчість виділяли як особливий вид діяльності, який наближає людину до богів;
• наявність душі (її якості) є ознакою здатності до творчості;
• творча діяльність пов’язана з усвідомленням свободи у відносинах із державою, з людьми;
• результати творчості прирівнюються до найцінніших благ;
• з’явились ідеї доцільності обмеження творчої діяльності з виховною метою.
Пріоритетним напрямом подальших наукових досліджень э вивчення ґенези вдосконалення концепції 

свободи творчості в добу середньовіччя, епоху Відродження, епоху Просвітництва, а також висвітлення 
основних проблемних питань у сучасних дослідженнях правового регулювання права на творчість. 
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Стаття присвячена дослідженню становлення концепції свободи творчості у поглядах мислителів Стародавніх часів. Ана-

лізуються праці стародавніх мислителів, висвітлюються їх погляди на свободу творчості. Виділяються тенденції становлення 
концепції свободи творчості у вченнях мислителів Стародавнього світу. 

Ключові слова: свобода творчості, право на творчість, духовна свобода. 

Опольськая Н. М. Концепция свободы творчества во взглядах мыслителей Древнего мира. 
Статья посвящена исследованию становления концепции свободы творчества во взглядах мыслителей Древнего мира. Ана-

лизируются труды древних мыслителей, освещаются их взгляды на свободу творчества. Выделяются тенденции становления 
концепции свободы творчества в учениях мыслителей Древнего мира. 

Ключевые слова: свобода творчества, право на творчество, духовная свобода.

Opolska N. The concept of creation freedom in views of thinkers of the ancient world.
The article is devoted to the research of becoming a concept of creation freedom in views of thinkers of the ancient times. The 

works of ancient philosophers are analyzed. There views on the freedom of creation are covered. The tendencies of becoming a concept 
of creation freedom in learnings of ancient philosophers are selected.

Key words: creation freedom, right to create, spiritual freedom.
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СВОБОДА ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО 
СУСПІЛЬСТВА (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Свобода є однією із пріоритетних цінностей суспільного життя, що закріплюється у конституціях, 

конституційних нормативно-правових актах та у міжнародно-правових документах багатьох сучасних 
демократичних держав. В сучасній Україні ідеї свободи гостро актуалізуються у зв’язку з формуванням 
демократичного, відкритого суспільства. Проблема входження суверенної України до співдружності ви-
сокорозвинутих демократичних держав — це значною мірою проблема осягнення людьми феномена 
свободи, причому осягнення на різних рівнях, у тому числі і на рівні здійснення державної стратегії 
реформування суспільства та держави [1, с. 88].

Проблеми свободи та демократії були актуальні в усі часи людської цивілізації. Вчення про свободу 
розробляли кращі представники людства, збагачуючи і розвиваючи ці поняття. Важливий внесок у роз-
робку проблеми зробили Перикл (Давня Греція), Б. Спіноза (Нідерланди, XVII ст.), Ж.-Ж. Руссо (Фран-
ція, XVIII ст.), Т. Джефферсон (США, XVIII ст.), І. Франко (Україна, кін. XIX — XX ст.) та ін. 

Так, Арістотель зазначав, що основною засадою демократичного ладу є свобода. Тільки за цього ладу 
всі громадяни користуються свободою, оскільки до неї прагне будь-яка демократія. Однією ж з умов 
свободи є почергові слухняність і володарювання. І коли розуміти демократичне право саме так, то вер-
ховна влада в демократії має зосереджуватися в руках народу. І те, що буде схвалено більшістю, пови-
нно вважатися остаточним рішенням, і воно вважатиметься справедливим [2, с. 166].

Класичне визначення свободи обґрунтував Дж. Локк: «Свобода людей в умовах існування системи 
правління полягає у тому, щоб жити відповідно до сталого закону, загального для кожного у цьому сус-
пільстві й установленого законодавчою владою, яка створена у ньому: це — свобода чинити за своїм 
власним бажанням в усіх випадках, коли цього не забороняє закон, і не бути залежним від непостійної, 
невизначеної, невідомої волі іншої людини...» [3, с. 274].

Таку ж думку висловив К. Маркс, який зазначав про те, що свободою є право робити все те і займати-
ся усім тим, що не шкодить іншому. Межі, в яких кожен може розвиватися без шкоди для інших, визна-
чаються законом подібно до того, як межа двох статей визначається межовим стовпом [4, с. 372].

Правові аспекти категорій свободи та демократії досліджувалися у працях багатьох українських 
учених: В. Авер’янова, В. Бабкіна, В. Забігайла, М. Козюбри, Р. Калюжного, А. Колодія, В. Копєй-
чикова, С. Лисенкова, А. Олійника, В. Опришка, М. Орзіха, В. Погорілка, П. Рабіновича, В. Сіренка, 
В. Тація, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та інших; та дослідників зарубіж-
жя: М. Баглая, О. Бережнова, М. Вітрука, Л. Воєводіна, В. Кучинського, О. Лукашової, М. Матузова, 
Р. Мюллерсона, В. Патюліна, І. Фарбера, В. Чиркіна, В. Чхиквадзе тощо.

Метою статті є здійснення комплексного аналізу взаємодії категорій «свобода» та «демократія»; ви-
значення соціального, функціонального, юридичного призначення демократії крізь призму категорії 
свободи; встановлення пріоритетних завдань та особливостей політики України щодо вдосконалення 
механізму гарантування прав і свобод шляхом побудови демократичної держави. 

Кожна історична епоха вносила свої напрацювання до понять демократії і свободи та розставля-
ла свої акценти на їх значущості. Незважаючи на те, що за всіх часів демократія і свобода розуміли-
ся і трактувалися по-різному, безсумнівним є одне: ці категорії як політичні і правові цінності стали 
невід’ємними елементами свідомості людей усього світу. Але практично відсутня така остаточна стадія 
демократії, яка б задовольняла права та свободи всіх. Зазнаючи обмежень своєї свободи, людина всту-
пає в конфлікт із державою, коли не знаходить у законах тієї справедливості, яка покладена нею в осно-
ву свого існування, коли відсутнє визнання в залежності від політичної зрілості, уміння, досвіду тощо. 
Тому характеристика сучасних демократичних держав, окрім загальних ознак, доповнюється низкою 
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актуальних характеристик, в основі яких: дотримання прав і свобод людини, їх пріоритет над правами 
держави; конституційне обмеження влади більшості над меншістю; забезпечення прав і свобод людини 
відповідно до міжнародних стандартів, належні механізми забезпечення та гарантування прав та свобод 
людини та ін.

Сучасна демократія крізь призму свободи розкривається засобами: 
• соціального призначення — служити на користь особі, суспільству, державі. Тобто, встановити від-

повідність формально проголошених і реально діючих принципів свободи, рівності, справедливості, ре-
ально втілити їх в особисте, суспільне і державне життя; створити атмосферу гармонії інтересів особи 
та держави, консенсусу і компромісу між усіма суб’єктами демократії. Саме таким чином за умов демо-
кратії суспільство усвідомить переваги соціального партнерства і солідарності, громадянського миру та 
злагоди;

• функціонального призначення — служити інструментом вирішення суспільних і державних справ;
• визнання прав та свобод особи шляхом їх формального закріплення, реального забезпечення за до-

помогою створення загальносоціальних і спеціально-соціальних (юридичних) гарантій, дії ефективного 
механізму їх захисту, встановлення відповідності за невиконання обов’язків, адже демократія — не засіб 
досягнення особистих цілей за рахунок приниження прав, свобод та законних інтересів іншої особи.

Таким чином, свобода може успішно поглиблюватися і розвиватися лише в умовах демократії. Бут-
тям свободи є демократія, що відображає рівень демократизму, досягнутий суспільством визначає і сту-
пінь свободи цього суспільства та його суб’єктів. У свою чергу, свобода не є пасивним проявом демо-
кратії, вона є активним стимулом її розвитку. 

Однак, з початком XXI ст. демократія в контексті свободи стикається з новими проблемами. Виникає 
соціально-ціннісна криза, яка охоплює усі сторони суспільного життя більшості пострадянських дер-
жав, не оминула і Україну на шляху до демократизації та забезпечення повноцінного функціонування 
суспільства, гарантування повного спектру прав та свобод, що породжує аномію, політико-правовий 
нігілізм, глибокі ціннісні розчарування. 

Нівелювання цінностей сприяє спотвореному тлумаченню та розумінню ідеї свободи, знищенню в 
ній глибокого гуманістичного потенціалу. Обмежені можливості більшості населення переслідувати 
власні інтереси та потреби, бідність і расова дискримінація, війни та імперіалізм зменшують «цінність» 
свободи, породжуючи уявлення про переваги минулого соціалізму перед сучасною демократією.

Дійсність зірвала з демократії ореол надприродної сили політичного фетишу. Ще апостол демо-
кратії Ж.-Ж. Руссо стверджував: «Як би взяти поняття демократії у всій точності його значення, то 
істинної демократії ніколи не було і не буде». Це, звичайно, не означає, що сьогодні немає відносно 
досконалих демократичних форм. Проте демократія все ще залишається завданням, яке належить 
виконати [5, с. 213].

Відомий російський вчений П. Новгородцев у статті «Демократія на роздоріжжі» попереджав, що 
демократія не є панацеєю від усіх бід, особливо коли джерелом останніх є безмежна суспільна свобо-
да. «Свобода, — зазначав учений, — що заперечує засади загального зв’язку і солідарності всіх членів 
спілкування, призводить до самоліквідації і руйнування основ державного життя». Автор зазначав: «Ті, 
хто мислить по-старому, що демократія є якоюсь виключно доброю і тривкою формою, все ще гадають, 
що в плані своїх спрямувань на цій вимозі демократії можна поставити крапку. Вони дивляться на де-
мократію як на якийсь вичерпний і всеохоплюючий символ справедливості і волі, як на головну і основ-
ну умову будь-якого подальшого прогресу. Втім, сучасна наукова думка на підставі широкого досвіду 
застосування демократичних засад підтверджує давнє спостереження, що демократія, як будь-яка інша 
форма, може бути кращою або гіршою залежно від духовного змісту, який вкладає в неї народ, і що за 
відомих умов вона може стати і повним спотворенням будь-якої справедливості» [6, с. 18].

Необхідною умовою для створення розвинутої системи демократії є наявність у суспільстві консен-
сусу з основних питань спільного проживання в державі, визнання переважною більшістю громадян 
«демократичних правил гри». Важлива тенденція до гармонії суспільства, групових та індивідуальних 
інтересів за наявності ціннісного пріоритету особи щодо колективу, моральної готовності до компромі-
сів, самообмеження і самодисципліни, поваги до інших людей, закону, до думки більшості.

Тим народам, які готові до визнання автономії особи та її відповідальності, демократія створює 
найкращі можливості для реалізації гуманістичних цінностей: свободи, рівноправності, справедли-
вості, соціальної творчості.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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В Україні існуючий правовий і суспільний статус особистості забезпечується найвищим законом дер-
жави — Конституцією. Так у ст. 3 Конституції України проголошується: «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 відпо-
відає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави» [7, с. 4]. При цьому права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними 
(ст. 21 Конституції України). Конституція визначає демократичний порядок реалізації прав і свобод осо-
би, що знаходить відображення, насамперед, у забезпеченні верховенства правового закону. 

Саме ці положення і визначають зміст свободи. Проте, цілком очевидно, що демократичне суспіль-
ство нині потребує не тільки декларування певних положень, а й створення дієвих юридичних меха-
нізмів, які дають змогу повною мірою реалізувати свої права та свободи, займаючи активну життєву 
позицію [8, с. 133].

Справжня сутність будь-якої держави виявляється у забезпечені прав і свобод за умови дії розвинутої 
системи юридичного регулювання, що забезпечує принцип особистої свободи. Ця система юридичного 
регулювання сама по собі є нормативною гарантією, якщо вона є не суперечливою, узгодженою та до-
ступною [9, с. 282 ].

Ю. Шемшученко щодо механізму забезпечення прав і свобод зазначає: «Слід погодитися з тим, що 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина залежить від багатьох факторів: ступеня демокра-
тичності владних інститутів держави; політичних, культурних та правових традицій; стану економіки; 
моральної атмосфери і злагоди в суспільстві; стану законності та правопорядку; від форм правління, по-
літичного режиму, політичної системи, соціально-економічних умов країни» [10, с. 4].

Адже проголошення прав та свобод людини, навіть закріплених відповідними актами держави та її 
органів є нічим без реальних гарантій їх здійснення. Без гарантій навіть у демократичній державі права 
і свободи людини та громадянина перетворюються на своєрідні «заяви про намір», що не несуть за со-
бою ніякої цінності ні для особи, ні для суспільства. 

У країнах з демократичною формою державного правління забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина включає три основні напрями державної діяльності:

• створення умов для реалізації прав і свобод людини — шляхом позитивного впливу на формування 
їх загальносоціальних гарантій;

• охорона прав і свобод людини — шляхом проведення профілактики їх порушень;
• захист прав і свобод людини — відновлення порушеного правового статусу, притягнення порушни-

ків до юридичної відповідальності. 
Саме для реалізації конституційно закріплених прав і свобод людини в Україні необхідно мати нала-

годжений соціально-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини, що є важливим завданням 
нашої держави. 

Більшість європейських демократичних держав забезпечують охорону прав людини за допомогою 
інституту омбудсманів, які розглядають скарги громадян щодо порушення їх прав та свобод з боку дер-
жавних органів.

В Україні відповідно до Конституції парламентський контроль за додержанням конституційних прав 
і свобод людини здійснюють Уповноважений Верховної Ради з прав людини і його представники на міс-
цях, які виконують позасудовий захист прав і свобод людини. Коло повноважень Уповноваженого з прав 
людини поширюються на усі випадки порушень громадянських прав і свобод органами виконавчої влади. 

Дійсне середовище прав та свобод людини є можливим за умов демократії, у демократичній право-
вій державі. Демократія, правова держава та права і свободи людини є невіддільними одне від одного. 
Демократична держава — гарантія реальності прав та свобод людини у плані її захисту від порушень 
з боку апарату влади, а права і свободи людини — головна умова та ознака демократії, гуманістичний, 
людський вимір правової держави. 

Саме таким чином через реалізацію, охорону і захист прав і свобод людини, через демократію мож-
ливий шлях до реальної інтеграції України до Європейського і світового співробітництва.

Однак, воля до справедливості (її значимість є визначальною для демократії) ніколи не буває цілком 
задоволена, а демократія (не формальна) у жодній державі не може бути досягнута остаточно. До демо-
кратії потрібно постійно залучатися, пробуджувати свою волю, відображати погляди, виявляти політич-
ну активність, тобто ставати більш зрілими для демократичної діяльності. Необхідно формувати належ-
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ний рівень правової культури, адже без необхідного її рівня пересічного громадянина, без усвідомленої 
необхідності щодо захисту своїх свобод, останнє (свободи) приречене на зникнення в будь-якому сус-
пільстві. Тому що демократія потребує свідомого демосу, де її особливість виявляється не в прийняті 
рішень більшістю голосів, а в тому, щоб поважати та захищати права тих, хто залишився в меншості. 
Франклін Рузвельт зазначав: «Свобода і світ — речі живі. Для того, щоб вони продовжували існувати, 
кожне покоління повинно охороняти їх і вкладати в них нове життя» [11, с. 353].

Таким чином, в Україні проявляється незавершений етап трансформації у демократичну державу, в 
якій панує верховенство права та забезпечення громадянам беззастережного дотримання прав і свобод. 
Тому для України вкрай необхідно: а) формувати гуманістичні цінності; б) виробити соціальний ідеал 
розвитку громадянського суспільства й державотворення; в) взяти за основу змісту творення демокра-
тичної, правової і соціальної держави принцип свободи особи та громадянина. Свободу в даному ви-
падку необхідно трактувати як гармонію взаємодії людини і суспільства, що розвивається, і в якому 
враховуються інтереси його членів, їх потреби розвитку та самореалізації.
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Осядла М. В. Свобода як основа демократичного суспільства (теоретико-правовий аспект).
У статті розглядаються питання пріоритетних цінностей суспільного життя — свободи та демократії. 
Проблема свободи та демократії були актуальні в усі часи людської цивілізації, кожна історична епоха вносила свої озна-

ки в поняття демократії і свободи та розставляла свої акценти на їх значущості. Незважаючи на те, що за всіх часів демокра-
тія і свобода розумілася і трактувалася по-різному, безсумнівним є одне: ці категорія як політичні і правові цінності стали 
невід’ємними елементами свідомості людей усього світу.

З початком XXI ст. демократія в контексті свободи зіткнулася з новими проблемами. Сучасна наукова думка на підставі ши-
рокого досвіду застосування демократичних засад підтверджує давнє спостереження, що демократія, як і будь-яка інша форма, 
може бути кращою або гіршою залежно від духовного змісту, який вкладає в неї народ, і що за відомих умов вона може стати і 
повним спотворенням будь-якої справедливості та свободи. 

Ключові слова: свобода, демократія, права людини, гарантування свободи, механізм забезпечення свободи.

Осядлая М. В. Свобода как основа демократического общества (теоретико-правовой аспект).
В статье рассматриваются вопросы приоритетных ценностей общественной жизни — свободы и демократии.
Проблема свободы и демократии были актуальны во все времена человеческой цивилизации, каждая историческая эпоха 

вносила свои признаки в понятие демократии и свободы и расставляла свои акценты на их значимости. Несмотря на то, что во 
все времена демократия и свобода понималась и трактовалась по-разному, несомненно одно: эти категории как политические и 
правовые ценности стали неотъемлемыми элементами сознания людей всего мира.

С началом XXI в. демократия в контексте свободы столкнулась с новыми проблемами. Современная научная мысль на 
основании широкого опыта применения демократических принципов подтверждает давнее наблюдение, что демократия, как и 
какая-либо другая форма, может быть лучше или хуже в зависимости от духовного содержания, которое вкладывает в нее на-
род, и при известных условиях она может стать и полным искажением любой справедливости и свободы.

Ключевые слова: свобода, демократия, права человека, механизм обеспечения свободы.

Osiadla M. Freedom as the foundation of a democratic society (theoretical — the legal aspect).
This article deals with the priority values of social life — freedom and democracy.
The problem of freedom and democracy were relevant in all times of human civilization, every historical epoch submitted its signs 

to the concept of democracy and freedom and put the emphasis on their importance. Despite the fact that in all times the democracy 
and freedom were understood and interpreted by — different ways, one thing is certain: these categories as political and legal values 
became integral elements of the people consciousness around the world.

From the beginning of the XXI century democracy in the context of freedom faced with new challenges. Modern scientifi c thought 
is based on a wide experience in the application of democratic principles confi rms the very old observation that democracy as any 
or another people form, may be better or worse depending on the spiritual content, which put in, and under certain conditions it can 
become complete distortion of any justice and freedom.

Key words: freedom, democracy, human rights and a mechanism to ensure freedom.
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ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАСІБ 
ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Забезпечення достатнього рівня життя людини, її свободи, рівності є одним із головних обов’язків 
сучасної соціальної держави. І вже в такому контексті соціальна держава бере на себе обов’язок піклу-
ватися про забезпечення соціальної справедливості, добробуту своїх громадян, їх соціальний захист. 

Проблема закріплення та реалізації основних прав і свобод людини є надзвичайно актуальною у 
будь-які часи, а в сучасному суспільстві її значення суттєво зростає. Адже стрімкий технологічний роз-
виток, космополітизація суспільства, зростання соціальних протиріч та збільшення розриву між бага-
тими та бідними прошарками суспільства значно підвищують рівень соціальної напруги, що, в свою 
чергу, змушує державу застосовувати механізми впливу на суспільство, що може позначитися на рівні 
гарантування особистих прав і свобод людини.

Проблема правового закріплення і реалізації основних прав людини в межах соціальної держави 
була предметом соціального дослідження у працях: В. Бабкіна, П. Новгородцева, П. Рабіновича, Н. Оні-
щенко, О. Панкевича, О. Гайдуліна, Т. Тарахонич, проте аналіз значення принципів соціальної держави 
для забезпечення реалізації основних прав і свобод людини здійснювався фрагментарно. 

Метою цієї статті є аналіз правового статусу соціальної держави, її призначення, а також виокрем-
лення основних принципів її функціонування та їх значення для забезпечення прав і свобод людини.

Досить детально зміст найважливішої мети соціальної держави розкривається у рішеннях Федераль-
ного Конституційного Суду ФРН, де наголошується, що вона передбачає: а) піклування про людей, які 
відчувають потребу в цьому (тобто надання соціальної допомоги); б) гарантування громадянам гідного 
прожиткового мінімуму; в) врахування інтересів соціально слабких людей; г) піклування внаслідок на-
стання непрацездатності або професійної непридатності [1, с. 11].

Тому однією з найважливіших ознак соціальної держави прийнято вважати гарантування, переду-
сім на конституційному рівні, забезпечення та захисту комплексу соціально-економічних, культурних та 
екологічних прав і свобод людини та громадянина. Адже соціальна держава — це держава, яка відкидає 
економічне чи культурне пригнічення або значне обмеження прав будь-яких верств або груп населення, 
веде боротьбу з цими негативними явищами та намагається їх подолати [2, c. 125].

Тобто соціальна держава по-суті уособлює особливий, соціально орієнтований тип держави із розвину-
тою економікою, високим рівнем соціальної захищеності всіх громадян, а також утвердженням принципу 
соціальної справедливості. Так, П. Рабінович зазначає, що держава фактично набуває характеристики «со-
ціальної» тоді, коли, ставлячи за мету реалізацію права людини на гідне життя, покладає на себе обов’язок 
щодо виконання значної за обсягом соціальної функції — проведення соціальної політики, спрямованої на 
розробку і здійснення системи реформ та заходів соціального захисту населення [3, c. 374]. Аналогічної 
думки дотримуються і О. Панкевич, який у загальному вигляді соціальну державу уявляє як таку, що маю-
чи за свою економічну основу соціально орієнтоване ринкове господарство, створює всі можливі умови для 
реалізації економічних, соціальних та культурних прав людини, для самостійного забезпечення соціально 
відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту, а також гарантує кожному прожитко-
вий мінімум для гідного існування людини і сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві [4, c. 47]. 
Водночас усі ці ознаки, будучи закріпленими на нормативно-правовому рівні, формалізуються, набуваючи 
ознак конституційно-правового статусу, який передбачає пріоритет принципу соціальної справедливості і 
зобов’язує державу забезпечити соціальну безпеку особистості, яка гарантується посиленням інститутів 
представницької демократії, встановленням системи суспільного контролю за державою [5, c. 91-92].

Із наведених наукових ідей можливо зробити висновок, що всі вони визначають соціальну держа-
ву через такі характеристики, як соціальна справедливість, соціальний захист, добробут, гідний рівень 
життя, гарантування соціально-економічних прав людини і громадянина тощо. 



246 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що соціальною є держава, яка активно реалізує широ-
комасштабну соціальну політику, сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних, екологічних 
та культурних прав людини і громадянина в обсягах, що дозволяють втілити в життя конституційно-га-
рантоване визнання людини, її прав та свобод найвищою соціальною цінністю.

Принципи соціальної держави є основоположними ідеями, засадами, на основі яких повинні реалі-
зовуватись її функції і завдання. Серед основних принципів соціальної держави, які забезпечують закрі-
плення та реалізацію прав і свобод людини, на нашу думку, є наступні.

По-перше, принцип людської гідності. Сформулювавши «право на гідне людське існування», П. Нов-
городцев обґрунтовував його тим, що «користування свободою може бути абсолютно паралізовано бра-
ком коштів. Таким чином, саме заради охорони свободи, право повинно взяти на себе турботу про мате-
ріальні умови її реалізації» [6, c. 322].

На практиці цей принцип яскраво демонструє основний закон ФРН, який розпочинається з утвер-
дження людської гідності: «Гідність людини недоторканна». На думку відомого німецького правознавця 
П. Хаберле, цей принцип концентрує і фіксує цілі та діяльність держави на рівні окремої особистості; 
закріплюючи його в конституції, західна юридична наука та правозастосовча практика сприяли переорі-
єнтації правової держави на особистість, її гідність [7, c. 16].

Лише соціальна, правова держава забезпечує утвердження людської гідності в повному обсязі. 
Адже ні недоторканність особи, ні закріплення формальної юридичної рівності не гарантують від 
фактичної нерівності. Гідність людини — це внутрішня оцінка людиною власної самоцінності, яка 
ґрунтується на об’єктивно існуючій цінності цієї людини для інших людей. В цьому аспекті величезне 
значення мають не тільки фізична свобода чи свобода пересування, а й самостійно обрана праця, на-
лежна і вчасна оплата праці, адекватні житлові умови тощо. Гідність людини виступає джерелом усіх 
прав і свобод людини, зокрема і соціальних. Таким чином, усі інші принципи соціальної держави тією 
чи іншою мірою спрямовані на досягнення людської гідності. 

У більш вузькому сенсі принцип людської гідності безпосередньо пов`язаний із соціальними та 
економічними правами (достатнє харчування, одяг, житло). Конституційний Суд Угорщини в рішенні 
1998 р. встановив, що право на соціальне забезпечення, визначене в ст. 70/Е Конституції, включає 
в себе мінімальне матеріальне забезпечення через сукупність соціальних послуг, які надаються дер-
жавою, що є необхідною умовою реалізації права на людську гідність [8, c. 4]. 

По-друге, принцип соціальної справедливості. В узагальненому вигляді справедливість можна ви-
значити як прийнятий суспільством в якості морально виправданого та правильного еталон (масштаб) 
для порівняння дій чи поведінки певного соціального суб’єкта та відповідної віддачі з боку інших 
суб`єктів або суспільства в цілому. 

Відповідно до принципу соціальної справедливості, держава бере на себе обов’язок забезпечувати 
окремим громадянам та всім існуючим у суспільстві соціальним групам, які потрапили у скрутне мате-
ріальне становище, допомогу і підтримку [9, c. 17].  

Зрозуміло, що підтримка для людей, які не здатні себе забезпечити, здійснюється за рахунок праці 
інших. А тому принцип соціальної справедливості передбачає, що такі люди не можуть отримувати 
матеріальні блага в тому ж обсязі, що й працездатні громадяни. Йдеться лише про гарантування міні-
мального життєвого рівня, який може забезпечити дотримання принципу людської гідності.

Німецькі вчені виокремлюють ще один тісно пов’язаний з попереднім принципом — принцип со-
ціальної рівності [10, c. 1]. Йдеться не про встановлення повної соціальної рівності (що, як уже зазна-
чалося, неможливо), а про згладжування проявів разючої соціальної нерівності. 

Тобто здійснення цього принципу має наближати до соціальної рівності, а не намагатися встановити 
її [11, c. 124]. Як зазначав ще П. Новгородцев у роботі «Криза сучасної правосвідомості», «від держави 
вимагається не тільки усунення юридичних перепон для розвитку свободи, але й надання матеріальної 
можливості для найкращого прояву свободи» [6, с. 208], що не повинно призвести до «зрівнялівки», 
до порушення принципів індивідуалізму та свободи.

По-третє, принцип солідаризму (соціального партнерства). Цей принцип базується на солідарності, 
тобто спільності інтересів, єдності дій, спільній відповідальності. Він корегує індивідуальну економіч-
ну свободу в інтересах суспільства. Кожна людина як суб’єкт суспільства несе відповідальність за ін-
ших і ця відповідальність має взаємний характер. 

Головна ідея солідаризму (в широкому розумінні слова) — це солідарна і справедлива співпраця та 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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взаємодопомога між усіма членами суспільства. У контексті соціальної держави мається на увазі, що 
особа, яка перебуває у певних несприятливих умовах, розраховує насамперед на підтримку близьких, 
громадських спілок, фондів. А вже в разі неможливості отримати таку допомогу або її недостатності — 
включається державна система соціального забезпечення.

Принцип соціальних зобов’язань, тісно пов’язаний із попереднім. Мається на увазі обов’язок індиві-
да дотримуватися певних зобов’язань перед суспільством та державою, так і обов’язки держави перед 
людиною. Обов’язок індивіда знаходиться у двох площинах: 1) забезпечити себе та свою сім’ю; 2) інди-
від як невід’ємна частина суспільства несе соціальні обов’язки перед суспільством. 

 Але зрозуміло, що тільки держава може «централізовано» нести відповідальність за соціальне по-
ложення суспільства загалом та індивіда зокрема. Зрештою, спрямовані державою на соціальний захист 
матеріальні активи не виробляються нею індивідуально, а формуються працездатними членами суспіль-
ства через систему податків та обов’язкових платежів, завдяки примусу з боку держави.

Принцип рівних можливостей в сучасній практиці втілено як у національному законодавстві абсо-
лютної більшості країн, так і в цілій низці міжнародних актів. Щоправда, приклад України засвідчує, 
що не меншого значення має реалізація цього принципу в поточній діяльності органів державної влади. 

Саме цей принцип виявляє службову роль патерналізму в соціальній державі. Йдеться про те, що 
держава не розподіляє матеріальні блага порівну, а створює умови та гарантії справедливої приватизації, 
чесної конкуренції, недопущення монополізації, рівного доступу до кредитних ресурсів, рівності перед 
законом (правоохоронними та контролюючими органами) тощо, що дає можливість громадянам забез-
печити себе та свої сім’ї.

В юридичній літературі принцип реальності соціальних прав людини називають принципом реаль-
ного забезпечення соціальних прав. Визначаючи основні соціальні права як міжнародне право, так і 
вітчизняне конституційне законодавство виходять з того, що сама їх специфіка потребує забезпечення 
подвійного юридичного механізму [12, с. 16], який не лише визначає чи декларує ту чи іншу сукупність 
прав, а й юридично встановлює такі механізми реалізації та контролю за реалізацією означених прав, 
які здатні запровадити втілення всієї сукупності соціальних прав у суспільному та державному житті.

Сутність цього принципу полягає в тому, що соціальні права повинні бути забезпечені і гарантовані 
всіма спеціальними суб’єктами (насамперед — державою). Під гарантіями тут розуміються засоби, спо-
соби, які забезпечують здійснення в повному обсязі і всебічну охорону соціальних прав [13, с. 110]. Для 
цього повинні створюватися зовнішні та внутрішні механізми. Зовнішній механізм забезпечення реалі-
зації соціальних прав характеризується постійним розширенням і оновленням міжнародних відносин 
у сфері гарантування соціальних прав людини. Закріплені у міжнародних договорах і угодах, соціальні 
права знаходять своє втілення в національному законодавстві конкретної держави. 

Таким чином, гарантованість соціальних прав забезпечується всім механізмом реалізації основних 
принципів соціальної держави: конституційний механізм реалізації народовладдя, механізм діяльнос-
ті вищих органів державної влади, правову і правоохоронну системи, різноманітні правові і соціальні 
інститути, громадські організації, дію елементів політичної системи, а також систему різноманітних ін-
ститутів громадянського суспільства.
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Панчишин А. В. Принципи соціальної держави як засіб гарантування прав і свобод людини.
В результаті вивчення існуючих поглядів вчених на категорію «соціальна держава» здійснено аналіз її змісту, охарактеризо-

вані її основні принципи. Акцентовано увагу на значенні принципів соціальної держави для гарантування реалізації основних 
прав і свобод людини. Обґрунтовано авторське бачення структури та змісту основних принципів соціальної держави.
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Панчишин А. В. Принципы социального государства как способ гарантирования прав и свобод человека.
В результате изучения существующих взглядов ученых на категорию «социального государства» осуществлен анализ ее 

содержания, дана характеристика его основных принципов. Акцентировано внимание на значении принципов социального 
государства для гарантирования реализации основных прав и свобод человека. Обоснован авторский взгляд на структуру и со-
держание основных принципов социального государства.

Ключевые слова: социальное государство, принципы, права, свободы человека.

Panchyshyn A. Principals of the social state as the way to guarantee human rights and freedoms.
By analyzing scholars’ existing approaches to the social state, its structure and content have been determined as well as the 

characteristics of main principals. The article focuses on the importance of the principals of the social state for the guarantee of 
implementation mail rights and freedoms. The author’s vision of the structure and content of the mail rights and freedoms has been 
substantiated.  

Key words: social state, principals, rights, human freedoms.
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ПРАВОВЫЕ ПРОПАСТИ
Современное гражданское право имеет прочные нравственные и духовные основы. Нравственно-

правовые принципы образуют социально-целостную основу гражданско-правовых отношений. И явля-
ются свидетельством связи морального и правового в гражданском праве. Их наличие позволяет сфор-
мировать позитивное отношение к реализации норм гражданского права в массовом правовом сознании. 
Но лишь с соблюдением названных принципов гражданско-правовая система может быть превращена в 
мощный инструмент защиты граждан Украины, и, соответственно, попрание названных основ, ведет в 
необратимые правовые пропасти. 

Задача статьи — обратить внимание и хотя бы схематически выявить линии расхождения между теми 
правовыми построениями, которые ориентируются на понятие блага в качестве центрального и наибо-
лее фундаментального и теми конструкциями, в основе которых лежит ориентация на другие подходы. 

Следует отметить, что достоянием общественности ХХІ в. стали высокие показатели абортов, мате-
ринской и младенческой смертности, нарастание негативных тенденций в демографической ситуации 
во всех европейских странах.

Общественное сознание порождает весьма яркие эпитеты для суррогатного материнства «новая тех-
нология размножения», «техногенное производство людей», «асексуальное размножение». В оборот 
входят понятия: «избирательный аборт», «торговля репродуктивным материалом» и т.п. К сожалению, 
следует констатировать, что Украину считают одним из мировых центров суррогатного материнства 
[1, с. 6]. Мы не будем отдельно останавливаться на «технических» вопросах суррогатного материнства, 
полагая, что эта тема требует отдельного освещения.

Следствием деятельности по популяризации евгенистических подходов пропагандирующих, в общем-
то, либеральные взгляды на многие категории является искаженное представление о понятиях «семья», 
«брак», «материнство», «права» и их истинной взаимосвязи (кстати, этот список можно продолжать). 

Действительно, международные пакты ООН о гражданских и политических и об экономических, 
социальных и культурных правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
предоставляют законодателю возможность ограничивать права в определенных целях — защиты бе-
зопасности государства, здоровья и жизни, нравственности, прав других людей и т.д. 

Но, несмотря на высокий авторитет данных норм, следует обратить внимание на не вполне верное 
понимание правовой категории «права человека», то есть мы имеем дело с неточно употребляемой тер-
минологией [2, с. 103].

Ситуация, когда в силу совершенно очевидного отсутствия в нормах каких-либо ограничений и за-
претов на вынашивание и рождение ребенка по договору на коммерческой основе (за вознаграждение), 
роль женщины как матери аморально сводится к роли оплачиваемого живого инкубатора в индустрии 
суррогатного материнства, является совершенно недопустимой, грубейшим образом посягает на чело-
веческое достоинство женщины и ее гендерные права, противоречит ст.ст. 3, 14 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ст.ст. 5, 7 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенции о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенции Совета Европы о пред-
упреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье 2011 г., целому ряду иных 
международных документов о правах женщин.

Существует мнение, что такие вопросы, дескать, не столько правовые, сколько морально-этические. 
Важно указать, что нравственность и право являются ценностными формами сознания и обладают 
ценностным единством; в основе своей они имеют проявление свободной воли индивида и обращены к 
его ответственности за свои действия; идея справедливости воплощается и в нравственности, и в праве. 
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Действительно, наиболее значимыми среди социальных норм являются нормы морали и нормы пра-
ва. Мораль (нравственность) — это правила поведения людей, которые выражают сложившиеся в об-
ществе представления о справедливости, добре, достоинстве, чести и совести. 

Право выражается в общих правилах поведения, нормах. В своей основе правовые нормы должны 
иметь моральный характер. Например, как морали, так и праву противоречат действия, унижающие до-
стоинство человеческой личности, посягающие на его жизнь и свободу [3, с. 31].

Тенденции асоциальной направленности подобных отношений характеризуются усугубляющимися 
трактованиями и правоприменительной практикой, в том числе, когда применяют обязательство сурро-
гатного материнства как возможность погасить существующий долг. Например, по последним веяниям 
правоприменительной практики в США под суррогатной матерью понимают женщину, вынашивающую 
ребенка не для себя, а с силу обязательств, взятых ею перед иными лицами, с целью последующей пере-
дачи ребенка этим лицам [4, с. 500].

Кстати, разработки, посвященные иным (не евгеническим) подходам существуют, и имеют прак-
тическую (в этом случае, законодательную инициативу). Имеется ввиду, проект Закона Российской 
Федерации «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения» [5]. Этот законопроект, как 
объясняют разработчики, призван противодействовать кризису, связанному с установлением личности 
новорожденного и разрушением традиционного кровного родства. Например, ст. 9, озаглавленная как 
«Обеспечение безопасности для жизни и здоровья матери и ребенка», запрещает женщинам предлагать 
свои услуги в качестве «суррогатной матери (матери, вынашивающей ребенка)». 

Ряд зарубежных правоведов оценивают такого рода коммерческие отношения как искажающие при-
роду отношений «мать-дитя» и противоправно посягающие на человеческое достоинство женщины, ар-
гументировано доказывают обоснованность использования применительно к такого рода коммерческим 
отношениям понятий «лизинг матки» и «торговля детьми» [6].

Именно поэтому, надо полагать, организация и осуществление суррогатного материнства на ком-
мерческой основе запрещены в большинстве стран мира, во многих штатах США. А во многих странах 
мира вообще запрещено суррогатное материнство (к примеру, во Франции запрет суррогатного мате-
ринства определяется ст.ст. 16-7 Гражданского кодекса Франции [7], вытекает еще из ряда актов).

В Нидерландах, Бельгии и многих других странах запрещено любое посредничество (даже на неком-
мерческой основе) в организации и осуществлении суррогатного материнства.

В соответствии с п. 1 § 2 Закона Великобритании о регулировании некоторых видов деятельности 
в связи с договоренностями, достигнутыми с целью использования женщин, вынашивающих детей в 
качестве суррогатных матерей от 16 июля 1985 г., «ни одно лицо на коммерческой основе не вправе со-
вершать никакое из нижеследующих деяний в Соединенном Королевстве:

a) инициировать или принимать участие в любых переговорах с целью планирования и организации 
суррогатного материнства,

b) предлагать или соглашаться на переговоры относительно осуществления суррогатного материн-
ства или

c) готовить любую информацию с целью ее использования в осуществлении или организации сурро-
гатного материнства.

Ни одно лицо не вправе в Соединенном Королевстве осознанно побуждать другое лицо к осущест-
влению указанных действий на коммерческой основе».

Пункты 2–9 указанного параграфа Закона Великобритании дополняют вышеприведенную формули-
ровку, уточняя ее и устанавливая ответственность за нарушения указанных выше запретов, создавая 
правовые преграды различного рода уловкам, призванным обойти такие запреты.

Указанные акты (выше приведен пример из длинного ряда таковых) совершенно определенно 
показывают, что суверенное, уважающее себя государство, дорожащее своей международной репута-
цией и репутацией перед своими гражданами не может легализовать сей аморальный бизнес, как не 
может легализовать организацию занятий проституцией или торговлю людьми.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Ныне определяющим мировоззренческим контекстом «новых технологий репродукции человека» 

является либеральная идеология с её высшими ценностями «прав и свобод» человека. Современные 
тенденции развития общества характеризуются снижением влияния семьи и общественно значимых 
установок, касающихся религиозных, моральных и нравственных традиций. 
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2. В связи с противоречиями и даже отрицанием существующих основ гражданского права и разви-
тия гражданского общества целесообразным будет поддержка правовых конструкций, обосновывающих 
недопущение злоупотреблением правом и поиском естественных пределов прав человека, в том числе 
личных неимущественных прав.
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УСВІДОМЛЕННЯ ПРАВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 
СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

В ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ ТА ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Усвідомлення права відбувається у свідомості людини як відображення його ціннісних орієнтирів, 

якими є зокрема справедливість, рівність, свобода, честь і гідність людини, її невід’ємні права, які вста-
новлені споконвіку самою природою. І лише зайнявши належне місце у свідомості законодавців, право-
ві ціннісні орієнтири та установки формують соціально значущий зміст права. Як слушно зазначається 
в літературі, «саме через зміст правового припису й виявляється етичне кредо та моральне обличчя 
нормотворця» [1, с. 5].

Ціннісні орієнтації та установки — це, по-перше, відображення позитивних властивостей дійсності 
у свідомості суб’єкта, по-друге, це прагнення і схильність суб’єкта до досягнення цінностей, підхід до 
фактів навколишньої дійсності крізь призму наявних і бажаних цінностей. Водночас, як знання про цін-
ності, так і скерованість на їх досягнення — невід’ємні від знань про все, що їм протистоїть, тобто про 
антицінності [2, с. 78].

Зароджуючись у свідомості окремих індивідів, провідні ціннісні ідеї з часом стають надбанням сус-
пільної свідомості, втрачаючи авторство, оскільки в історії розвитку ідей важко встановити, «як заро-
дилася думка в індивідуальній свідомості, як вона себе зрозуміла, як перейшла до інших людей, до 
перших неофітів, як видозмінювалася» [3, с. 171].

Отже, на підставі розуміння того, що таке право і яким воно має бути, відбувається свідоме фіксу-
вання, закріплення існуючих суспільних відносин, соціальних благ та цінностей в процесі правотворчої 
діяльності. Тобто, питання належного рівня правової свідомості в осіб, які створюють право через свою 
професійну діяльність, має чи не першочергове значення.

Правосвідомістю І. Ільїн вважає відображення у суспільній свідомості чинного права, це природ-
не відчуття права і правоти або особлива духовна скерованість інстинкту відносно до себе та інших 
людей [4, с. 231].

О. Скакун характеризує правосвідомість (англ. legal awareness) як «систему ідей, уявлень, емоцій і 
почуттів, що виражають ставлення особи, групи, суспільства до чинного, минулого і бажаного права, а 
також до діяльності, пов’язаної з правом» [5, с. 677].

Правосвідомість не лише відображає об’єктивний світ, а й багато в чому діє, створює його — бере 
участь у регулюванні поведінки, а також у визначенні тих відносин суспільного життя, які мають по-
требу в правовій регламентації.

Високий рівень правосвідомості, на думку О. Скакун, вимагається не лише від творців юридичних 
норм, законодавців, а й від усіх громадян держави, при цьому «ключовий пункт правосвідомості — 
усвідомлення людьми цінностей права, прав і свобод людини й оцінка діючого права з погляду його 
відповідності загальнолюдським цінностям, закріпленим у міжнародних документах про права людини. 
Це означає, що міжнародна гуманітарна правосвідомість має пріоритет перед національною» [5, с. 678].

На відміну від інших форм суспільної свідомості, правосвідомість має свій особливий предмет відо-
браження і об’єкт впливу — право як систему правових норм, правовідносини, законодавство, правову 
поведінку, і зрештою, правову систему в цілому [6, с. 83].

Ключовою основою правосвідомості є усвідомлення людьми цінностей природного права, прав і 
свобод людини і оцінка чинного права з погляду його відповідності загальнолюдським цінностям, що 
знайшли закріплення в міжнародних документах про права людини: «Загальній декларації прав люди-
ни», «Європейському соціальному статуті», «Міжнародному пакті про громадянські та політичні права» 
тощо. Правосвідомість не тільки відображає ставлення індивіда до правової дійсності, а й спрямовує її 
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на певні зміни в правовому середовищі, прогнозує і моделює їх.
Актуальне значення має правосвідомість в правотворчій діяльності держави, в застосуванні права 

державними органами і посадовими особами. Відповідно до правової свідомості виробляється зміст та 
форма нормативних актів. Правова свідомість зобов’язує в доступних формах викладати юридичні по-
ложення. У розробці найважливіших правових актів велику роль відіграє суспільна свідомість. Право-
свідомість допомагає дати справедливу оцінку конкретному юридичному факту, оцінити зміст певного 
юридичного документа. 

В даному аспекті правомірно говорити про професійну правосвідомість. Вирішальне значення для 
визначення сутності професійної правосвідомості має співвіднесення предмета її відображення з ме-
тою. Результатом є усвідомлення необхідності правового регулювання відповідних суспільних відносин 
або ж внесення необхідних змін до існуючого правопорядку.

Сутність професійної правової свідомості конкретизується у її змісті — системі притаманних 
даній професійній групі правових знань, оцінок, уявлень, стереотипів, традицій, звичок, ціннісних 
орієнтацій тощо [7, с. 19].

У процесі практичної діяльності, пов’язаної з правотворчістю, застосуванням права, розвивається 
юридичне мислення, формуються та удосконалюються такі форми прояву правосвідомості, як профе-
сійні навички, звички, традиції. Найбільш виразно професійна правосвідомість відображається у право-
творчій та правозастосовній діяльності. Неабияка роль професійної правосвідомості підкреслюється са-
мим законодавцем, який зобов’язує відповідних посадових осіб у своїй діяльності керуватися вимогами 
закону та правосвідомістю. 

Для професіоналів, що творять право (закони), правова підготовленість має визначальне значення. 
Вона повинна відповідати вимогам сучасної науки й практики, відрізнятися обсягом, глибиною й фор-
малізованим характером знань принципів і норм права, а головне — це вмінням їх застосовувати. Про-
фесіонала має відрізняти не просто стійко-позитивне відношення до права й практики його застосу-
вання, а й солідарність із правовими приписами, розуміння корисності, необхідності й справедливості 
його застосування, звичка дотримання закону. Особливості правового розуму й правових почуттів ви-
ражаються в особливому професійному розсуді, що є джерелом пропозицій із вдосконалення правового 
регулювання, зняття й нейтралізації протиріч, що виникають у процесі правозастосовної практики. Для 
професійної правосвідомості характерний високий ступінь усвідомленості й міцності правових уста-
новок і ціннісних орієнтацій, прагнення до реалізації в життя досягнень юридичної думки й культури, 
принципів і цінностей права.

У процесі законотворчості особливого значення набуває діалектичне поєднання трьох різних видів 
(або рівнів) свідомості, а саме: повсякденного, що безпосередньо емоційно відображає правові відно-
шення людей у їх поточній життєдіяльності; практичного, що заснований на досвіді законодавчого роз-
витку; наукового (теоретичного), пов’язаного із дослідженням того кола явищ, пізнання яких є необхід-
ним для вирішення законодавчих проблем.

Теоретична правосвідомість відображає певну правову ідеологію, якою є правові теорії, систематизо-
вані наукові ідеї, погляди, сукупність інтелектуальних установок і парадигм. 

Ідеологічний фактор (правова ідеологія), на відміну від інших факторів, завжди присутній у про-
цесі формування права. Він є завжди вирішальним фактором. Саме внаслідок вступу в дію ідеологіч-
ного фактору й настає етап розвитку права формування суспільної закономірності (найбільш прийнят-
ної моделі правового регулювання суспільних відносин). Про особливу роль правосвідомості серед 
інших ідеологічних факторів неодноразово підкреслювалося в юридичній літературі [8, с. 17]. Вона є 
обов’язковою формою, через яку повинні пройти потреби й інші форми суспільної свідомості (особливо 
моральні, політичні погляди), щоб втілитися у вигляді правових ідей і правових вимог. У свою чергу, в 
сукупності правові ідеї й правові вимоги створюють найбільш прийнятну модель правового регулюван-
ня тих або інших суспільних відносин.

Щодо свідомості у правотворчій діяльності, то в літературі її визначають також як один із критеріїв 
класифікації юридичної техніки. Стосовно свідомості юридична техніка розглядається як суб’єктивне 
явище (майстерність юриста) або об’єктивне явище (сукупність певних засобів, прийомів, способів; ре-
комендацій, правил, вимог; певна теорія і предмет її дослідження) [9, с. 14]. 

Виступаючи безпосереднім джерелом права, правосвідомість знаходить вираз у правових актах, 
здійснює вплив на сам процес та результати правотворчості. Відповідно до змісту правової свідо-

Плавич С. В. Усвідомлення права як відображення свободи, рівності та гідності особи в правовій теорії…
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мості виробляються зміст та форма юридичних актів, визначаються структурні особливості окремих 
норм права та правового акта в цілому. Разом з ідеологією правова психологія слугує корегуючою 
засадою в процесі розробки, обговорення та прийняття нормативних актів. Їх мова, термінологія та-
кож відповідають існуючим у суспільстві правовим уявленням, рівню розвитку правової культури 
законодавців та громадян» [10, с. 453].

Останнім часом в юридичній літературі виокремлюють такий вид правосвідомості, як деонтологічна 
правосвідомість, яка передбачає передусім усвідомлення особою її призначення і власної соціальної й 
моральної відповідальності. Деонтологічна правосвідомість прямо впливає на розвиток і формування 
професійної культури. Йдеться про професійне знання правових і моральних норм та принципів, про 
професійне ставлення до норм позитивного права (солідарність із ними, переконаність у справедливос-
ті, корисності й необхідності), про професійні вміння, про прийоми і навички, про звичку дотримувати-
ся закону, про професійний етикет і етику, а також про наукову організацію праці [11, с. 43-44].

У зв’язку з вищезазначеним, у літературі прийнято говорити про юридичну етику, суб’єктом якої 
є спеціаліст, який безпосередньо реалізує у професійній практиці своє ставлення до законотворчої та 
правозастосовної інституційної діяльності. Предметом юридичної етики є ставлення спеціаліста, про-
фесіонала до сенсу й цінності права, законодавчих норм, правил, а також реалізація даного ставлення 
у професійній діяльності. Інструментальний характер такого визначення полягає у тому, що воно може 
бути ключем до морально-етичної експертизи юридичних документів, що приймаються [12, с. 24-25].

Якщо особа присвячує свою діяльність науковому вирішенню тих чи інших проблем природно-
го чи соціального буття, то вивчення цих проблем певною мірою скеровується саме світорозумінням 
і світоглядом, притаманним цій особі. Лише за наявності високого рівня правового виховання, правосві-
домості, саме юридичного (а не легістського) типу праворозуміння у законодавця, він зможе, на думку 
В. Шишко, створювати дійсно правові закони, закладаючи основу для побудови правової держави. 

Отже, професійна правосвідомість не просто перетинається з відповідними правовими приписами, 
що існують у державі, а передусім втілюється, оживає в них, правова свідомість становить єдине ціле 
з моральними переконаннями осіб, які творять право, що є виявом певного професійного рівня право-
вої культури. 

Світоглядні позиції завжди поєднуються з моральною культурою особистості, якою є якісна харак-
теристика морального розвитку та моральної зрілості особистості, що виявляється на трьох рівнях: 
1) культура моральних почуттів, яка є виразом здатності особи до співчуття, співпереживання, мило-
сердя; 2) культура етичного мислення як раціональна складова моральної свідомості, що виражається у 
знанні моральних цінностей, вимог суспільства, у здатності людини свідомо обґрунтувати цілі й засоби 
діяльності, здійснювати обґрунтований моральний вибір; 3) культура поведінки, через яку реалізуються 
поставлені й прийняті моральні цілі та здійснюються вчинки відповідно до вимог етикету, правил. Ви-
сока моральність корелює з кваліфікованою професійною діяльністю. Професіонал і дилетант мають 
різну моральну філософію. Професійне дилетантство завжди є аморальністю. Воно шкодить не менше, 
ніж бездіяльність, крадіжка чи зловживання. Навіть глибокі професійні знання, високі організаторські 
характеристики, інтелектуальні здібності знецінюються, якщо людина нехтує моральними принципами 
[13, с. 127-128].

Важливим досягненням права є конституція держави. Вона надає можливість у загальних рисах 
скласти уявлення про правову культуру суспільства. При цьому слід розуміти, що дана культура сус-
пільства є результатом соціально-правової активності окремих індивідів, колективів та інших суб’єктів 
права [14, с. 290]. Вказана активність відбувається в межах певних професійних обов’язків та посадової 
компетенції, а тому прояв правової культури у даному випадку має професійний характер.

Отже, найважливішим ціннісним критерієм права, правової культури особи та її діяльності, є мораль. 
Закономірності розвитку всіх внутрішніх сил людини виявляються насамперед через мораль, її норми, 
принципи, правила.

Мораль і право розвиваються на єдиному фундаменті загальнолюдських цінностей. Хоча норми 
права мають писаний характер, а норми моралі живуть у суспільній свідомості, і мораль, і право є 
розгорнутою системою правильної поведінки, яка охоплює практично всі сфери суспільних відно-
син. Право і мораль формують еталони, які включаються в ціннісно-нормативну функцію суспіль-
ства. Норми моралі справляють активний вплив на створення та реалізацію правових норм, на зміц-
нення законності та правопорядку.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Однак досить поширеним явищем у сучасному суспільстві є те, що дані суспільні цінності не 
стають цінностями окремої особи. Саме це є величезним підґрунтями того, що навіть самий справед-
ливий і правовий закон може залишитися лише чудовою прокламацією, якщо його цінність змісту та 
мети не співпадають із внутрішнім переконанням особи, не оживають у її свідомості. Це стосується, 
передусім, посадових осіб державних органів (особливо правотворчих та правозастосовних), які та-
кож є носіями певної моралі і мають певні уявлення про добро і зло. Їх моральні погляди справля-
ють вплив на зміст нормативно-правових актів, що приймаються, на їх тлумачення, на відношення 
громадян до права і державних органів, на «здоров’я» всього суспільства. Таким чином, аморальний 
стан свідомості посадових осіб може «вбити» право, яке або бажає жити, або тільки-но народилося у 
вигляді певного нормативно-правового акта.

Саме тому величезна увага і державних органів, які творять та застосовують право, і науковців, які 
досліджують державно-правові явища, має приділятися «зламові» старих, віджилих і відкинутих сте-
реотипів, які ще мають місце з часів радянської доби, коли людина існувала для держави. Якщо цього 
не відбуватиметься, то усі зусилля України досягти європейських стандартів будуть марними. Слід змі-
нити стиль мислення та поглядів, здійснити переоцінку пріоритетів у власній свідомості перш ніж на-
магатися усвідомити і прийняти нові, дієві та дійсно цінні стандарти, якими живе увесь цивілізований 
світ [15, с. 14-15]. 

Отже, рівень професійної правової культури має сягати світових стандартів, які направлені на ви-
знання верховенства природного права над законом, на визнання людини як найвищої соціальної 
цінності та зведення власних інтересів у професійній діяльності на найнижчий щабель в ієрархії 
ціннісних орієнтацій. 

Під професійною правовою культурою як складової культури особи в літературі останнім часом 
розуміють передусім таке: 1) здатність до виконання вимог загальнолюдських абсолютних моральних 
принципів і норм природного права; 2) знання правових та інших соціальних норм, які набуваються з 
урахуванням досвіду професійної діяльності попередників; 3) уміння й навички реалізовувати вказа-
ні норми та правила в процесі своєї професійної діяльності, готовність виконувати свій професійний 
обов’язок, діяти правомірно в будь-якій ситуації, маючи за головну мету розбудову демократичної, со-
ціальної, правової, національної держави [16, с. 7].

У затверджених V з’їздом Спілки юристів України «Основних засадах професійної етики юристів 
України» підкреслено: «Професійна етика юристів виступає важливою передумовою реалізації можли-
востей і потенціалу правників у професійній діяльності та складає певні морально допустимі стандар-
ти поведінки членів кожної професійної групи юристів. Поведінка юристів, що працюють в органах 
державної влади, повинна сприяти створенню умов для сумлінного виконання службових повноважень 
ними особисто й іншими співробітниками державних інституцій» [17]. 

Отже, професійна правова культура ґрунтується на морально-етичних та правових нормах.
В юридичній літературі під мораллю розуміють систему норм, принципів, правил поведінки, які 

склалися в суспільстві під впливом громадської думки відповідно до уявлень про добро та зло, обов’язок, 
справедливість, честь і забезпечуються особистим внутрішнім переконанням, традиціями (що склалися 
у даному суспільстві) та засобами громадського впливу.

Наведене поняття свідчить, що моральні норми мають історичний характер виникнення, формують-
ся під впливом таких категорій, як добро, зло, чесність, справедливість. Вони охоплюють майже всі 
сфери життєдіяльності суспільства: економіку, політику, право тощо. Але у «чистому» вигляді моральне 
регулювання поширюється на порівняно вузьку сферу міжособистісного спілкування (дружба, кохання, 
взаємодопомога та ін.) [18, с. 274].

Таким чином, мораль здійснює суттєвий вплив на формування права і це набуває особливого значен-
ня у зв’язку із всесвітнім визнанням прав людини, цінності й гідності людської особистості.
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У статті аналізується процес усвідомлення права як відображення ціннісний орієнтирів особи у правовій теорії та практиці.
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Плавич С. В. Осознание права как отражение свободы, равенства, достоинства личности в правовой теории и юри-
дической практике.

В статье анализируется процесс осознания права как отражение ценностных ориентиров личности в правовой теории и 
практике.

Ключевые слова: осознание права, ценностные ориентиры, правосознание, общественные ценности.

Plavich S. The awareness of law as a refl ection of freedom, equality, dignity of personality in the law theory and law practice.
The article analyzes the process of realizing the law as a refl ection of the value orientation of personality in law theory and practice.
Key words: awareness of the rights, values, sense of justice, public values.
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КОНФЛІКТ ЦІННОСТЕЙ «СВОБОДА» / «РІВНІСТЬ» 
В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ: 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ 
АЛЕКСІСА ДЕ ТОКВІЛЯ

Проблема аксіологічного обґрунтування та інституційно-владного забезпечення «свободи», «рівно-
сті» як базових цінностей суспільства є вельми актуальною в сучасній Україні у зв’язку з процесами 
неорганічної політичної модернізації, що відбуваються останні 20 років періоду незалежності. Транс-
формаційні процеси, що протікають в українському суспільстві, є частиною глобальної — третьої хвилі 
демократизації. В цьому контексті вельми цікавим та корисним є звернення до класиків світової політи-
ко-правової думки, зокрема Алексіса де Токвіля (1805-1859 рр.), який аналізував проблеми інституціо-
налізації свободи та рівності в умовах першої хвилі демократизації в світі. А. де Токвіль один із перших 
мислителів, хто, спостерігаючи розвиток свободи та рівності в умовах демократії, проникливо попере-
див про імовірність знищення свободи рівністю. 

На сьогодні в науковій літературі ставлення до проблеми конфлікту цінностей «свобода»/«рівність» 
неоднозначне. Частина вчених підтримує прогнози А. де Токвіля — К. Гаджієв [1, с. 495-499], М. Ла-
пицький [5, с. 125], Т. Лебедева [6, с. 63], А. Мігранян [7, с. 44]; частина — спростовує: Р. Даль [2, c. 17-
45], І. Шаблінський [10, c. 9-10], В. Нерсесянц [8, с. 149-150].

 Разом з тим, аналіз наукової літератури з вивчення токвілевої політико-правової спадщини пока-
зує, що автори недостатньо розглядають особливості інституціоналізації свободи та рівності в умовах 
демократичного транзиту, підходять до проблеми дихотомії «свобода» / «рівність» фрагментарно, без 
комплексного аналізу та врахування всієї творчості мислителя, проблему здебільшого констатують, без 
належного ґрунтовного осмислення.

Тому метою виступу є: системне вивчення проблем інституціоналізації свободи та рівності в умовах 
демократичних перетворень, конфлікту цінностей «свобода» / «рівність» в процесі політичних транс-
формацій у суспільстві, актуалізація політико-правової спадщини А. де Токвіля та екстраполяція його 
ідей на українське сьогодення.

У праці «Демократія в Америці» як аргументів необхідності забезпечення у суспільстві свободи 
і зокрема негативної свободи, А. де Токвіль застосовував декілька підходів, які умовно можна на-
звати раціональним, морально-етичним та правовим. Згідно раціонального підходу, свобода є по-
трібною у суспільстві, оскільки приносить користь усім без винятку верствам. Ті, хто при владі, мо-
жуть заздалегідь передбачити ймовірні політичні конфлікти та точки напруження. Народ отримує 
гарантії своїх прав. Крім цього, невеликі суспільні струси, що через існування та функціонування 
політичної свободи завжди супроводжують вільні цивілізовані країни, привчають суспільну думку 
бути розважливою, поміркованою та застерігають її від радикальних раптових вибухів, оскільки що-
денне користування легальною свободою перешкоджає спробам зловживати нею. Морально-етичний 
підхід А. де Токвіля до обгрунтування цінності негативної свободи полягав у підкресленні людсько-
го виміру свободи. Лише дух свободи здатний допомогти людині відчути свою велич, значущість, 
неповторність, індивідуальність. Відсутність свободи у суспільстві призводить до того, що індиві-
дууми «дрібнішають», нівелюються, «кожний громадянин, ставши подібним до решти, розчиняється 
у натовпі», «обличчя індивідуума стає подібним до невиразної пересічної фізіономії маси» [11, с. 
482, 502]. Правовий спосіб обгрунтування цінності та потреби у реалізації в суспільстві негативної 
свободи полягав у розробці наступних питань: співвідношення свободи та закону, взаємовідносини 
індивід — суспільство — держава, сфера повноважень держави. Вчений категорично заперечував 
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проти того, щоб під свободою розуміти вседозволеність, свавілля, «право робити абсолютно все, що 
бажається» [11, с. 72]. Тому цілком природною у творах мислителя постала проблема необхідності 
встановлення цивілізованих меж свободи. Мораль, звичаї (як внутрішні регулятори) та закони, права 
інших людей (як зовнішні регулятори) разом у сукупності і визначали межі повноцінної свободи ін-
дивіда у трактатах А. де Токвіля. Спостерігаючи політичну кризу під час революції 1848 р. у Франції, 
мислитель сформулював поняття «поміркована свобода», яка «повинна підкорятися встановленим 
правилам, приборкуватися віруваннями, правами, законами» [13, с. 74]. У творі «Старий порядок 
та революція» свобода тлумачиться вченим як «насолода, що полягає у праві говорити, діяти, дихати 
без тиску, підкоряючися лише Богові та законам» [14, с. 188]. 

Ідея захисту індивідуальної свободи особи у трактатах французького вченого знайшла своє вирішен-
ня через встановлення меж втручання держави у діяльність суспільства та суспільства у життя індивіда. 
А. де Токвіль поставив людину «на один рівень із суспільством» [11, с. 503]. Особа та держава у лібе-
ральному тлумаченні вченого — дві автономні сфери. Щоб забезпечити гарантії індивідуальної свободи, 
необхідно насамперед встановити за державою чітко та конкретно визначені повноваження. Як і для 
багатьох лібералів, у А. де Токвіля ідеалом була мінімальна держава, держава «нічний сторож». Розмеж-
ування сфери функціонування держави та громадянського суспільства вирішується А. де Токвілем че-
рез визнання більшої сили, ефективності, дієвості за об’єднаною силою громадян, ніж за державою, яку 
уособлює чиновник. Суспільство, в свою чергу, має право певним чином обмежувати свободу індивіда 
лише у двох випадках: 1) коли особа своїми діями загрожує суспільству; 2) коли необхідно застосувати 
допомогу цієї особи у загальній суспільній справі [11, с. 68].

Вчений виокремив незалежну особу та окреслив межі втручання в її діяльність і приватне життя 
не тільки з боку держави чи громадянського суспільства, а й маси, «більшості». Вільний, автономний 
індивід у токвілевих трактатах високовідповідальний за свою долю перед самим собою, суспільством, 
державою. З позицій філософії раціоналізму ХVІІІ ст. А. де Токвіль визначав людину як розумну, ціле-
спрямовану істоту, що здатна сама керувати своїми діями та нести за них відповідальність. Принцип, 
який мислитель проголошував основою визначення свободи індивіда полягав у тому, що «кожна людина 
є найкращим суддею в тому, що стосується її самої і через це краще, ніж будь-хто здатна піклуватися 
про власні інтереси» [11, с. 68]. Мислитель критикував гіперцентралізоване державне управління, що 
породжує урядову патерналістську політику. Він вважав, що серед усіх народів світу складніше всього 
управляти та стримувати «націю прохачів», яку до того ж ніколи не можна задовольнити [11, с. 458]. 

Крім зовнішньої сторони свободи, «свободи від» тиску на індивіда з боку держави, суспільства у тво-
рі «Старий порядок та революція» французький учений висловив своє розуміння значущості проблеми 
внутрішньої сторони свободи чи «свободи до». Мислитель гостро відчував недостатність встановлення 
у суспільстві лише зовнішньої сторони свободи. «Щоб бути вільним,— зазначав він,— необхідне ба-
жання бути вільним!» [14, с. 189]. На його думку, це піднесене, глибоке, високе почуття необхідно від-
чути, вистраждати. Його марно пояснювати дрібним, пересічним душам, які ніколи не відчували смаку 
до свободи. Сама свобода для французького вченого, незважаючи на певні переваги, що зумовлені нею, 
є настільки дорогоцінним та необхідним благом, при втраті якого всі решта суспільних цінностей 
невзмозі замінити її. Тим самим мислитель не тільки виокремив внутрішню сторону свободи, а й виявив 
її пріоритетність порівняно із зовнішньою стороною свободи.

Рівність мислитель визначав як «рівність умов існування», «рівні можливості для свого розвитку» 
[11, с. 27, с. 60]. Під «найбільш повною рівністю», яку необхідно забезпечити в суспільстві в процесі 
демократичних перетворень учений розумів формально-юридичне трактування рівності.

Ідеалом для А. де Токвіля було таке встановлення співвідношення між свободою та рівністю в сус-
пільстві, при якому «ніхто не буде відрізнятися від собі подібних і жодна людина не зможе володіти 
тиранічною владою, люди будуть цілковито вільними тому, що вони будуть повністю рівними, і вони 
будуть цілком рівними, тому що будуть повністю вільними» [11, с. 371]. 

Мислитель вважав, що свобода і рівність як суспільні цінності знаходяться у складній взаємодії між 
собою. Рівність у своєму крайньому вираженні співпадає зі свободою. Проте у суспільній практиці, на 
думку А. де Токвіля, існують «тисячі різноманітних форм реалізації рівності, які не є досконалими, од-
нак від цього не стають менш цінними народам». [11, с. 371]. Вчений звернув увагу, що в масовій сві-
домості любов людей до свободи і до рівності — зовсім різні почуття. Тому існує небезпека, що інсти-
туціоналізація свободи та рівності в суспільстві в процесі демократичних перетворень може призвести 
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до того, що чималий ступінь рівності здатен легко поєднуватися як з наявністю більш-менш вільних 
політичних інститутів, так і навіть із інститутами, цілком позбавленими свободи. 

Французький учений порівняв ставлення мас до цих двох базових суспільних цінностей. При цьо-
му його цікавило питання: «Чому і в яких ситуаціях віддають перевагу рівності перед свободою?» 
[11, c. 271-273]. По-перше, в історії народу рівність передувала встановленню свободи. Свобода 
існувала лише у вигляді ідеї і внутрішньої схильності, коли рівність вже закріпилася у звичаях народу.

По-друге, рівність виявляється пріоритетнішою в періоди суспільних криз і соціальних вибухів, коли 
стара суспільна ієрархія, яку довго розхитували, остаточно руйнується і бар’єри, що розділяли грома-
дян, врешті-решт, скасовані. Рівність насильно нав’язати соціуму більш вірогідно, ніж свободу. Це влас-
не і підтвердила практика СРСР та інших комуністичних країн.

По-третє, різне розуміння обсягу свободи і обсягу рівності, які необхідно забезпечити в суспіль-
стві. Цілком можливо уявити собі, що люди досягли певного ступеню свободи, який їх повністю 
вдовольняє. Але люди ніколи не встановлять такої рівності, якою б вони були цілком задоволені. 
Саме за цією причиною спрага рівності становиться все більш невгамовною по мірі того, як рівність 
стає все більшою реальністю.

По-четверте, різні засоби утвердження і підтримання у суспільстві рівності і свободи. На думку вче-
ного, «політичну свободу потрібно весь час міцно тримати в руках: достатньо послабити хватку, і вона 
вислизне». Рівність, напроти, дозволяє вірити в її постійність, стабільність. А. де Токвіль вважав, що не-
можливо користуватися політичною свободою, не сплачуючи певних жертв, і тому ніколи не володіють 
нею без великих зусиль. «Свобода має свою ціну» [12, c. 373], бо вільне життя пов’язане з існуванням, 
сповненим турбот, ризику, небезпек. Йдеться про те, що пізніше Е. Фром назве «тягарем свободи». Ра-
дощі від рівності породжує кожне незначне явище приватного життя і, щоб насолоджуватися ними, лю-
дині потрібно просто жити.

По-п’яте, різні по строках прояви у суспільному житті позитивних і негативних сторін рівності 
і свободи. Те зло, яке приносить із собою свобода, подекуди з’являється негайно. Негативні наслідки 
свободи бачать усі, всі більш-менш гостро їх відчувають. Те зло, яке може викликати надмірна рівність, 
виявляє себе поступово. Воно потроху проникає в тканини суспільного організму, вкорінюється у масо-
ву свідомість, спостерігається лише іноді, і в той час, коли стає особливо руйнівним, то звичка до нього 
вже залишає людей нечутливими. Те добро, що приносить із собою свобода, виявляється лише через 
тривалий час, і тому завжди легко помилитися в причинах, що породили благо. Переваги рівності від-
чуваються негайно, і щоденно можна спостерігати те джерело, з якого вони виходять.

По-шосте, різниться відношення до рівності і свободи кількістю прихильників і періодом дії. По-
літична свобода час від часу приносить високу насолоду обмеженій кількості громадян. А рівність що-
денно наділяє кожну людину масою дрібних радощів.

На думку І. Шаблінського, в застереженнях А. де Токвіля мова йшла не про протиріччя, несумісність, 
антагонізм свободи і рівності, а про можливість не злиття їх воєдино, одне не завжди може припускати 
інше [10, с. 14-16]. 

Точку зору І. Шаблінського поділяє і В. Нерсесянц, який вважає, що висновок про протиставлення 
вченим свободи та рівності як несумісних понять виник через поверхневе вивчення праць мислителя 
і є хибним, оскільки мислитель лише показав, що рівність певною мірою може поєднуватися з різними 
типами свободи (або несвободи): це може бути рівність вільних громадян та рівність у рабстві. При цьо-
му французький мислитель, на думку В. Нерсесянца, наголошував, що рівність неминуче утвердиться у 
суспільному житті, однак це відбудеться або у тісному поєднанні зі свободою, або без неї. 

З цього випливає, що кожне суспільство обирає один із двох можливих шляхів демократичного роз-
витку: в одних суспільствах рівність зіллється зі свободою; іншим загрожує встановлення «нового дес-
потизму» — спотвореного квазидемократичного режиму [8, c. 150]. Слід підкреслити, що третя хвиля 
демократизації в світі як раз і призвела до сплеску спотворених, «дефектних» демократій. 

Проблему співвідношення «свобода» / «рівність» у загально-теоретичному аспекті В. Нерсесянц 
пропонує розглядати з позицій їх гармонійної єдності. «Люди вільні у міру їх рівності та рівні у міру 
їх свободи». При цьому свобода без рівності — це ідеал елітарних привілеїв, а рівність без свободи — 
ідеологія рабів (з вимогами ілюзорної, «фактичної» рівності, підміною рівності зрівнялівкою). 

Нерідко в історії людської цивілізації свобода протиставлялася рівності. В. Нерсесянц виокремлює 
декілька позицій: 1) аристократична критика формально-правової рівності «зверху» (апологія нерівно-
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сті) на користь елітарних версій свободи. Цей підхід сповідували ряд софістів молодшого покоління 
— Пол, Каллікл, Критій; у ХІХ ст. Ф.Ніцше, у ХХ ст. — Н. Бердяєв; 2) марксистське заперечення пра-
вової рівності «з низу» з метою утвердження «царства свободи» через «фактичну» рівність; 3) в наш 
час, підкреслює В. Нерсесянц, поширилося хибне та небезпечне уявлення, буцімто «сутність змін, що 
відбуваються в посткомуністичних країнах» (тобто їх політична модернізація), полягає «в переході від 
логіки рівності до логіки свободи» [3, c. 3]. В. Нерсесянц, критикуючи вищенаведену думку авторів 
монографії В. Козловського, А. Уткіна, В. Федерової [3], наголошує, що свобода не лише не протилеж-
на рівності (а саме правовій рівності), але, навпаки, вона має вираження лише за допомогою рівності 
та втілюється у цій рівності. Свобода та рівність невід’ємні та взаємно передбачають одна одну [9, c. 26]. 

К. Гаджієв, розглядаючи співвідношення «свобода» / «рівність», зробив акцент на тому, що вза-
галі неможливо вирішити у суспільстві антиномії між свободою та рівністю. Обидві ці категорії 
бажані для більшості людей, однак практично недосяжні ідеали. Теоретичне припущення повної 
реалізації ідеалу свободи суперечило б рівності та навпаки. Повна реалізація ідеалу рівності супе-
речила б свободі [1, с. 495-499]. 

Для А. де Токвіля свобода завжди була пріоритетом над усіма іншими суспільними цінностями, 
які повинні бути з нею узгоджені. Однак не можна не погодитися і з іншим підходом. Американ-
ський вчений Дж. Кемпбелл вважав, що рівність виступає базовою цінністю і такі цінності повинні 
поважатися в кожному суспільстві, де панує добробут. Суспільство, в якому заохочується лише тіль-
ки свобода, хоча він сумнівається, що подібне суспільство може існувати взагалі, неможна, вочевидь, 
називати заснованим на добробуті. Тому ми погодимося з точкою зору Дж. Кемпбелла, який умови 
розвитку демократії вбачав у встановленні складної рівноваги між свободою і рівністю, свободою 
і громадянським суспільством [4, с. 121-125].

Поділяючи думки К. Гаджієва, В. Нерсесянца, І. Шаблінського, про те, що реалізація у суспільстві 
рівності, на жаль, не завжди супроводжується забезпеченням свободи, пропонуємо розглянути пробле-
му конфлікту «свобода» / «рівність» в процесі демократичних перетворень в іншому аспекті. Свобода та 
рівність — багатозначні категорії, які нерідко набувають у масовій свідомості спрощеного та спотворе-
ного тлумачення. Узагальнюючи трактати французького вченого підкреслимо, що певний вид свободи 
гармонійно поєднується лише з певною формою рівності. Негативна свобода, досліджена А. де Токві-
лем, вимагала як формально-правової рівності, так і певних видів нерівності (соціальної, економічної). 
Майнова рівність, як наголошував учений, утискає свободу (саме негативну, але водночас цілком при-
родно поєднується з ідеєю позитивної свободи). 

Тому конфлікт «свобода» / «рівність» можна перевести в іншу площину: 
• негативна свобода / майнова (фактична) рівність;
• позитивна свобода / формально-правова рівність. 
Саме у подібному аспекті, на нашу думку, необхідно підходити до тлумачення проблеми конфлікту 

цінностей «свобода» / «рівність», зокрема і у трактатах А. де Токвіля. 
Підсумовуючи, зазначимо, що в умовах трансформаційних процесів в сучасному українському со-

ціумі вирішення дихотомії «свобода» / «рівність» повинно спиратися, на наш погляд, на наступні прин-
ципи: 1) небезпечність протиставлення базових суспільних цінностей: свобода, рівність, демократія, 
солідарність, економічний добробут, політична стабільність тощо, а тим більше однобічної реалізації 
у суспільстві одних цінностей за рахунок знехтування, утискання інших; 2) парадигма сучасної свободи 
повинна базуватися на сполученні раціональних ідей негативної та позитивної свободи, закріплювати 
не лише свободу а й умови її забезпечення; 2) соціальна рівність як необхідна матеріально-правова га-
рантія можливості користуватися свободою не повинна підмінятися зрівнялівкою.
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Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах демократичного транзиту: актуалізація політи-
ко-правової спадщини Алексіса де Токвіля.

На основі політико-правової спадщини А. де Токвіля розглянуто актуальні для українського сьогодення особливості ін-
ституціоналізації свободи та рівності в процесі демократизації, передбачення вченого щодо конфлікту цінностей «свобода» / 
«рівність» в умовах демократичного транзиту.

Ключові слова: свобода, рівність, демократія, конфлікт цінностей «свобода» / «рівність», демократичний транзит.

Прокопчук И. И. Конфликт ценностей «свобода» / «равенство» в условиях демократического транзита: актуализа-
ция политико-правового наследия Алексиса де Токвиля.

На основе политико-правового наследия А. де Токвиля рассмотрены актуальные для современного украинского общества 
особенности институционализации свободы и равенства в процессе демократизации, прогнозы ученого в отношении конфлик-
та ценностей «свобода» / «равенство» в условиях демократического транзита.

Ключевые слова: свобода, равенство, демократия, конфликт ценностей «свобода»/«равенство», демократический транзит.

Prokopchuk I. Confl ict of values «freedom» / «equality» under the conditions of democratic transit: the updating of the 
political-legal heritage of Alexis de Tocqueville.

Based on political — legal heritage Alexis de Tocqueville analyzes relevant to the modern Ukrainian society particularly the 
institutionalization of freedom and equality in the process of democratization, the predictions of scientists towards the confl ict of values 
«freedom» / «equality» in a democratic transition.

Key words: liberty, equality, democracy, confl ict of values «freedom» / «equality», democratic transition.

Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах демократичного транзиту…
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОРМОПРОЕКТУВАННЯ

Нормопроектування є одним із суттєвих елементів правотворчої діяльності, якість якої у свою чер-
гу визначає зміст та напрямок розвитку вітчизняної правової системи. Від якості нормопроектувальної 
діяльності залежить якість законодавчих актів, ефективність правового регулювання суспільних відносин 
тощо. Вказане зумовлює актуальність даної теми дослідження.

Процес нормопроектувальної діяльності — складний та багатоетапний. Існують як доктринальні, 
так і нормативно-правові вимоги до процесу підготовки проектів нормативно-правових актів. При чому 
вказані вимоги до підготовки проектів законів відрізняються від вимог до підготовки проектів підза-
конних актів.

Таким чином, фахівці у сфері юриспруденції повинні бути готовими до нормопроектувальної 
діяльності, володіти знаннями, вміннями, навичками нармопроектування, які у свою чергу мають бути 
невід’ємним елементом їх професійно-правової культури. 

Дослідженням проблем нормопроектування та нормопроектувальної діяльності в різні роки приді-
ляли увагу як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед яких Р. Бержерон, І. Брауде, О. Горова, М. Городец, 
Т. Губаєва, С. Гусарєв, Т. Дідич, Ж. Докторова, О. Зайчук, Д. Керимов, А. Комарова, І. Лихолат, Н. Оні-
щенко, А. Піголкин, Ю. Тихомиров, А. Ткачук, О. Цельєв, Л. Чулінда та інші. На даний час вказаними 
та іншими дослідниками розроблені досить докладні теоретичні моделі, методичні, практично-приклад-
ні рекомендації щодо нормопроектувального процесу та юридичної техніки нормопроектування. Проте 
залишаються недостатньо дослідженими теоретико-правові аспекти сутності, правової природи, ознак, 
мети, об’єкту, предмету, функцій, принципів, суб’єктів нормопроектування тощо.

Виходячи з вище вкладеного, метою даного дослідження стало здійснення теоретико-правової ха-
рактеристики сутності, правової природи, ознак, мети, об’єкту, предмету нормопроектування, а також 
функцій, принципів, суб’єктів нормопроектування та їх класифікація.

Юридичне нормопроектування тісно пов‘язане з нормотворчістю, а саме варто визнати, що ці понят-
тя взаємопов‘язані і взаємообумовлені. 

Так, нормотворчість — офіційна діяльність уповноважених суб’єктів держави та громадянського 
суспільства по встановленню, зміні, призупиненню і скасуванню правових норм, їх систематизації. Го-
ловне призначення нормотворчості — формулювання нових правових норм, котрі притаманні соціаль-
ним відносинам, тобто моделювання суспільних відносин, які з позицій держави або громадянського 
суспільства (народу) є припустимими (бажаними) чи необхідними (обов’язковими). Зміна чинних і ска-
сування застарілих правових норм сприяють утвердженню нових норм і, отже, вони входять до складу 
нормотворчості як його допоміжні вияви.

На думку І. Лихолат, процедурні аспекти створення нормативно-правових актів, порівняно з іншими, 
є найбільш раціоналізованими, що дає змогу уникати впливу на процес правотворчості суб´єктивних 
психологічних та гносеологічних характеристик і здібностей людини [6, с. 80].

Т. Дідич визначає «нормопроектування» як специфічну діяльність компетентних органів, яка полягає 
в процедурі виявлення та вивчення суспільних відносин, що потребують правового регулювання, роз-
робки, обговорення та затвердження проектів нормативно-правових актів, націлених на прийняття, змі-
ну чи припинення дії правових приписів [4, с. 32].
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Юридичне нормопроектування має подвійну природу, з однієї сторони — це специфічна інтелек-
туальна діяльність суб’єктів в рамках вузько спрямованого процесу пізнання, професійної діяльності та ре-
зультат, що складають зміст нормопроектної роботи, а з іншої сторони — це сукупність послідовних ста-
дій, які забезпечують процесуальність та циклічність нормопроектної діяльності. Нормопроектувальна 
діяльність — це сукупність суспільних відносин, що складають окрему сферу, яка включає в себе чітко 
визначений суб’єкт (нормопроектувальник), об’єкт (проект нормативно-правового акту) та зміст (сукуп-
ність активних дій нормопроектувальників, що націлена на розробку проекту юридичного документа).

На думку Т. Дідича, ознаками юридичного нормопроектування є наступні риси: діяльність, що здій-
снюється уповноваженим суб’єктом чи за його дорученням іншою особою; має нормативно закріпле-
ний порядок здійснення; здійснюється відповідно до правового регламенту; має цілеспрямований та 
результативний характер; діяльність, що має певний ступінь організації; має певний рівень наукового 
обґрунтування та забезпечення тощо [5, с. 4]. 

Отже, варто визначити те, що юридичне нормопроектування здійснюється лише суб‘єктами нормо-
проектування відповідно до правового регламенту, тобто з дотриманням процедури етапності підготов-
ки і затвердження проекту нормативного акта.

На даний час серед науковців відсутня єдність думок щодо питання кінцевої мети нормопроекту-
вальної діяльності. Найбільш визнаним є підхід, згідно з яким метою нормотворчого процесу є ухва-
лення нормативно-правового акту та набуття ним чинності, а метою нормопроектування є затвердження 
остаточного тексту проекту нормативно-правового акту.

У той же час, докладний аналіз нормотворчих процесів, що відбуваються у різних органах державної 
влади та місцевого самоврядування, вказує, що при наявності загальних закономірностей та спільних 
ознак вказані процеси мають свої специфічні риси, властивості та стадії. У зв’язку з цим достатньо 
складно сформулювати загальні підходи до визначення етапу загального нормотворчого процесу, на 
якому нормопроектування як таке досягає кінцевої мети (затвердження остаточного тексту проекту нор-
мативно-правового акту) та розпочинаються інші стадії нормотворчої діяльності.

Досягнення кінцевої мети нормопроектування не можливе без виконання низки завдань. Основні за-
вдання юридичного нормопроектування полягають, по-перше, в дотриманні правил нормопроектуваль-
ної техніки від якої залежить ступінь досконалості законодавства, доступність нормативно-правових 
актів, рівень їх обліку і систематизації та по-друге, в дотриманні процедури виявлення та вивчення сус-
пільних відносин, що потребують правового регулювання, розробки, обговоренні та затвердженні про-
ектів нормативно-правових актів, націлених на прийняття, зміну чи припинення дії правових приписів.

Властивості процесу нормопроектування, його механізм взаємоузгоджуються та залежать від об’єкта 
та предмета нормопроектування. 

Об‘єкт юридичного нормопроектування як правового явища — це система суспільних відносин, 
що регулюються нормативно-правовими актами не достатньо ефективно або потребують правової 
регламентації. 

Предмет юридичного нормопроектування як правового явища полягає в чіткому визначенні пред-
мету правового регулювання законів, актів Президента, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-
правових актів, завдання з підготовки проектів яких стоїть перед нормопроектувальником.

Так, наприклад, підготовка проекту Державного бюджету, яка враховує загальноправові вимоги, має, 
в той же час, деякі особливості, передбачені Бюджетним кодексом України [2] та низкою інших норма-
тивно-правових актів.

Стаття 92 Конституції України [1] фактично визначає предмет правового регулювання законів, що 
випливають із Конституції через встановлення переліку сфер правовідносин, які належить встановлю-
вати виключно законами України.

Предмет правового регулювання актів Президента України визначено в Положенні про порядок 
підготовки і внесення проектів актів Президента України від 15.11.2006 р. (зі змінами внесеними від 
27.03.2008 р.) [3]. Хоча даний нормативний акт морально застарів і потребує внесення змін принаймні 
щодо положень, у яких йдеться про Секретаріат Президента України, на даний час він залишається чин-
ним і використовується у відповідній практиці нормопроектувальної діяльності, а отже його не можна 
оминати увагою.

Виходячи з цього, законодавець та нормопроектувальник, працюючи над розробкою закону (указу, 
розпорядження тощо), мають уважно вивчити норми Конституції та інших нормативно-правових актів 

Пустовіт Ж. М., Юрковська Л. Г. Теоретико-правова характеристика нормопроектування
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України щодо предмету правового регулювання законом (указом, розпорядженням тощо), аби зрозуміти 
логіку правового регулювання законом (указом, розпорядженням), проект якого готується.

Принципи юридичного нормопроектування поділяються на дві групи: загальні та спеціальні (специ-
фічні). Загальні принципи характеризують нормопроектування як юридичне явище, а спеціальні (спе-
цифічні) — це сукупність ідей, які підкреслюють особливості юридичного нормопроектування.

До загальних принципів нормопроектування належать гуманізм, демократизм, гласність, законність, 
професійність, зв‘язок із практикою, науковість та системність. Розглянемо окремі принципи.

Гуманізм полягає в тому, що нормопроектна діяльність має здійснюватися з урахуванням загально-
людських цінностей, міжнародних стандартів прав людини та у закріпленні в нормативно-правових 
актах механізмів їх реалізації. Демократизм, тобто вираження в нормопроектуванні волі народу, без-
посередня або через представників участь народу в розробці та прийнятті нормативно-правових актів. 
Гласність — відкрите для громадськості, вільне і ділове обговорення проектів нормативно-правових 
актів, інформування про них населення. Законність — підготовка та прийняття нормативно-правових 
актів законним шляхом, відповідно до Конституції і законів України. Професійність є основною ви-
могою нормопроектування, про що свідчить наявність суспільної потреби в здійсненні нормопроектної 
діяльності та формування специфічного комплексу трудових функцій і професійних стандартів і сфері 
юридичного нормопроектування. Принцип зв‘язку із практикою визначає цілу низку вимог до змісту, 
методів, засобів, організаційних форм юридичного нормопроектування. Науковість — ефективне ви-
користання досягнень юридичної та інших наук при упорядкуванні проектів нормативних актів; про-
ведення їхньої незалежної наукової експертизи. Системність — суворий облік системи права, системи 
законодавства, узгодження з іншими нормативно-правовими актами.

До спеціальних принципів юридичного нормопроектування можна віднести:
• оперативність — незволікання з підготовкою проектів нормативних актів; 
• поєднання динамізму і стабільності — створення стабільного нормативного акта і одночасно мож-

ливість вносити до нього доповнення і зміни; 
• плановість — за функціональним призначенням актів і строками їх прийняття;
• старанність і скрупульозність підготовки нормативних актів — неприпустимою є підготовка про-

ектів нормативно-правових актів, у яких містяться прогалина, колізії, відсутня чітка мета, концепція, не 
сформульовані на належному рівні якості супровідні документи; 

• ефективність — відсутність скоростиглих і непродуманих проектів, на підготовку яких марно ви-
трачається час, оскільки недосконалі проекти можуть бути відхилені компетентним суб’єктом владних 
повноважень;

• дотримання вимог нормопроектної техніки — нормопроектувальники повинні на належному рів-
ні якості володіти юридичною технікою нормопроектної діяльності (юридичними поняттями і катего-
ріями, юридичними конструкціями, прийомами викладу змісту правових приписів у нормативно-пра-
вових актах тощо).

Функціями юридичного нормо проектування є напрямки діяльності суб‘єктів юридичного нормо-
проектування щодо ініціювання поетапної підготовки і прийняття нормативних актів.

Основними функціями юридичного нормопроектування є такі: функції аналізу діючого законодав-
ства, оновлення нормативного масиву, ліквідації прогалин у праві, упорядкування нормативної бази, а 
також статична, інтегративна, критична, комунікативна, навчальна функції та функція планування нор-
мопроектної та правотворчої діяльності тощо.

Щодо функції аналізу діючого законодавства, то під час розроблення проекту акта розробник 
аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють необхід-
ність підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, 
що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчи-
нення корупційних правопорушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та визначає 
критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації. Якщо реалізація акта 
потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінан-
сово-економічні розрахунки.

Функція оновлення нормативного масиву полягає, насамперед, звільненні нормативного масиву від 
застарілих норм, що не виправдали себе. Функція ліквідації прогалин у праві здійснюється шляхом їх 
ліквідації та подолання.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Функція упорядкування нормативної бази полягає у впорядкуванні структури і взаємодії складових 
елементів. Окрім того, одним із найскладніших завдань, що постають перед нормопроектувальниками, 
є підготовка проектів кодифікованих актів, яка потребує докладного аналізу чинного законодавства у 
відповідній сфері, розробки узгодженої концепції кодифікованого акту, перетворення розрізнених тек-
стів окремих нормативно-правових актів у єдиний, узгоджений текст кодифікованого акту, прогнозуван-
ня впливу на суспільні відносини підготовленого кодифікованого акту тощо.

Статична функція полягає в закріпленні сталих суспільних відносин.
Інтегративна функція юридичного нормопроектування полягає в її ролі як своєрідного інструменту, 

що об’єднує всі ланки правової системи в одне ціле.
Критична функція виявляється в тому, що нормопроектувальники повинні відповідально ставити-

ся до своєї діяльності, пам‘ятати про можливі негативні наслідки неефективного, а іноді і руйнівного 
впливу на суспільні відносини відповідного нормативно-правового акту.

Комунікативна функція дозволяє забезпечувати зв’язок нормопроектування з юридичними науками, 
а також із суспільними та технічними науками. 

Функція планування нормопроектної та правотворчої діяльності полягає, переважно, у плануванні 
розвитку законодавства, має здійснюватися на базі глибоких наукових досліджень, які, у свою чергу, по-
винні стати обов’язковим елементом підготовки проектів НПА. Прогнози у правотворенні повинні мати 
своїм підґрунтям результати досліджень наукових, науково-дослідних, науково-педагогічних колективів 
і окремих науковців. 

Суб‘єктами юридичного проектування є громадяни України, Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України та органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені приймати, змінювати та скасовувати норма-
тивно-правові акти.

Т. Дідич у своїх дослідженнях встановив специфіку теоретико-правового статусу суб’єктів нормопро-
ектування як офіційного, професійного, колегіального або одноособового органу та обґрунтував, що учас-
ники нормопроектної діяльності, суб’єкти правотворчості та суб’єкти нормопроектування співвідносяться 
між собою як загальне, спеціальне та специфічне. Специфіка їх взаємодії та взаємозалежності виявляється 
через предмет їх діяльності, особливий склад та індивідуальний зміст їх прав та обов’язків [4, с. 97]. 

Т. Дідич також запропонував наукову класифікацію суб’єктів нормопроектування за наступними крите-
ріями: за складом, за предметом діяльності, за формою проектів, що розробляються, та за часом дії [5, с. 6]. 

Виходячи з вищезазначеного, варто виділяти державні та недержавні суб‘єкти юридичного нор-
мопроектування. Так, можна виокремити основні групи державних суб’єктів нормопроектувальної 
діяльності:

1. суб’єкти нормопроектування в межах законотворчої діяльності — Верховна Рада України, комі-
тети Верховної Ради України, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, народні депутати 
України, помічники народних депутатів України, компетентні посадові особи апарату Верховної Ради 
України, Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Конституційна 
Асамблея при Президентові України тощо. Окрім цього, до державних суб’єктів нормопроектування в 
межах законотворчої діяльності можна віднести суб’єктів законодавчої ініціативи згідно зі ст. 93 Кон-
ституції України (Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України і Націо-
нальний банк України) [1];

2. суб’єкти нормопроектування в межах підготовки актів Президента України — Президент Укра-
їни, Адміністрація Президента України, її структурні підрозділи та компетентні посадові особи, Рада 
національної безпеки та оборони України, Постійне Представництво Президента України у АР Крим, 
Конституційна Асамблея при Президентові України, інші консультативні, дорадчі та допоміжні органи і 
служби, створені Президентом України, Кабінет Міністрів України тощо;

3. суб’єкти нормопроектування в межах підготовки актів Кабінету Міністрів України — Кабінет Мі-
ністрів України, Прем’єр-міністр України, члени Уряду України, Секретаріат Кабінету Міністрів Украї-
ни, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи та компетентні по-
садові особи вказаних органів державної влади тощо;

4. суб’єкти нормопроектування в межах підготовки актів центральних та місцевих органів виконав-
чої влади — міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, 
структурні підрозділи та компетентні посадові особи вказаних державних органів.
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Основними недержавними суб’єктами нормопроектувальної діяльності є наступні: громадяни Укра-
їни; територіальні громади та органи місцевого самоврядування (місцеві ради, виконавчі органи місце-
вих рад, сільські, селищні, міські голови, обласні та районні ради, органи самоорганізації населення); 
Верховна Рада та Рада міністрів АР Крим; громадські організації, політичні партії, професійні спілки 
тощо; органи суддівського та адвокатського самоврядування; науково-дослідні установи та організації, 
вищи навчальні заклади, їх структурні підрозділи та окремі науковці.

Аналіз поняття, ознак та інших теоретико-правових властивостей юридичного нормопроектування 
привів нас до висновку, що нормотворчість — це спеціальна організаційно-юридична діяльність упо-
вноважених суб’єктів, яка становить систему регламентованих взаємозалежних процедур — самостій-
них, логічно завершених стадій і організаційно-технічних дій з ініціювання, підготовки, розроблення, 
розгляду та прийняття (видання) нормативно-правового акта. 

Натомість, нормопроектування — це спеціальна організаційно-юридична діяльність уповноваже-
них суб’єктів, яка становить систему регламентованих взаємозалежних процедур, що у свою чергу 
складаються з самостійних, логічно завершених стадій і організаційно-технічних дій з виявлення 
та вивчення суспільних відносин, що потребують правового регулювання, розробки, обговорення та 
затвердження проектів нормативно-правових актів, націлених на прийняття, зміну чи припинення 
дії правових приписів.

Таким чином, нормотворча та нормопроектувальна діяльність співвідносяться між собою як ціле 
та частина. Нормопроектування є невід’ємним елементом, частиною нормотворчості. Вказані положен-
ня можуть бути використані як вихідні основи для подальших теоретико-правових та галузевих дослі-
джень нормопроектування як правового явища та процесу.
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РІВНІСТЬ ТА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ У ПРАВІ
Дослідження змісту основних категорій та понять права має на сьогоднішній день не тільки теоре-

тичне, а й практичне значення, оскільки допомагає удосконалити єдність юридичної практики у всіх 
її сферах та чітко визначити орієнтири правової ідеології. В процесі значного розширення сфери право-
вого впливу виникає необхідність у ґрунтовному вивченні категорії рівності, яке належить до фунда-
ментальної правової, філософської і навіть економічної проблематики. Тому ця проблема, маючи знач-
ний потенціал, потребує постійної уваги дослідників.

Проблеми категорії рівності розглядалися багатьма вченими як на загальнотеоретичному, так і галу-
зевому рівнях. Серед основних із них слід назвати С. Алексєєва, В. Баранова, В. Бачиніна, С. Бобровник, 
О. Данільяна, М. Козюка, В. Копєйчикова, В. Лазарєва, В. Нерсесянца, М. Козюбру, А. Козловського, 
М. Костицького, С. Максимова, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, С. Сливку, Є. Тележинського, Л. Венецьку, 
С. Околіту, Ж.-Л. Бержеля, Д. Ллойда, Дж. Роулза, К. Хесе, Р. Дворкіна, П. Рікера, Р.-Ж. Лукаса, Р. Нозі-
ка, Ю. Габермаса, А. Токвіля, Ф. Гаєка та ін.

Не применшуючи досягнень зазначених вчених, необхідно зазначити, що більш глибоке і правильне 
розуміння та регламентація piвнocтi є необхідною умовою для з’ясування i вирішення багатьох прак-
тичних питань, зокрема, шляхів розбудови демократичної соціальної держави. 

Історія становлення рівності має багатовікові традиції, що відображають розвиток демократії у сус-
пільстві. Ця категорія протягом усієї історії людства була в центрі уваги філософів, мислителів, які на-
магалися спроектувати ідеальну державу та суспільство, які засновувалися б на засадах рівності, свобо-
ди й соціальної справедливості. 

На кожному історичному етапі розвитку суспільства було притаманне своє розуміння рівності між 
людьми. Так, рівність в період рабовласницького типу держави існувала в дуже викривленому вигляді — 
як рівність власників-товаровиробників і повна (фактична і юридична) нерівність між вільним населенням 
і рабами. Феодальне право юридично закріпляло фактичну нерівність між станами, до появи абсолютизму 
мало партикулярний характер, було правом пільг, пронизаним ідеями теологічного світогляду [1, с. 15].

Таким чином, рівності притаманна історична мінливість та еволюція її сфери, масштабу та міри, що 
підкріплює значення даної властивості в якості відрізняючої особливості права в його співвідношенні 
з іншими видами соціальної регуляції (моральної, релігійної тощо).

Існують різні підходи до пояснення, виправдання чи заперечення piвностi. Так, на думку С. Бод-
нара, історія розвитку категорії piвностi пронизана боротьбою, в цілому, трьох течій: аристократичної, 
демократичної та соціалістичної. Відповідно, кожна з цих течій представлена певним соціальним про-
шарком. Аристократичний напрям підтримують, в основному, представники вищих (за майновим по-
ложенням та доступом до влади) прошарків суспільства. Вони проти будь-якої piвностi, як фактичної, 
так i формальної. Прихильниками демократичної течії, як правило, є середні прошарки, які відстоюють 
ідею формально-правової piвностi. I останнє спрямування — соціалістичне (або комуністичне) — спо-
відують представники нижчих прошарків. Вони підтримують фактичну (майнову) рівність [2, с. 31].

Слід зазначити, що з приводу рівності існує безліч помилкових та хибних уявлень. Зокрема, в ми-
нулому правова рівність змішувалася з різного роду зрівняльними вимогами, із так званою «зрівнялів-
кою». Подібна плутанина завжди так чи інакше носить суперечливий, неправовий характер. Ця тенден-
ція прослідковується і нині.

Питання рівності досить часто намагаються розв’язати через концепцію справедливості. Зокрема 
П. Рікер, підтримуючи теорію Дж. Ролза, зробив спробу виходу з антиномії «рівність-нерівність» за до-
помогою наступних положень: 

1. кожна особа повинна мати цілісну і, по можливості, повну систему рівних для всіх базових свобод, 
сумісних із аналогічною системою для всіх; 
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2. економічні і соціальні нерівності повинні: 
• слугувати найбільшій вигоді тих, хто знаходиться у найбільш несприятливому становищі, у рамках 

справедливого принципу бережливості; 
• бути пристосованими до позицій, відкритих для всіх відповідно до ідеї справедливої рівності 

можливостей [3, с. 26]. 
Ми поділяємо точку зору, відповідно до якої справедливість, як іманентна праву властивість, має 

розглядатися нерозривно із правовою рівністю. Ідеал юридичної справедливості досягається рівно вста-
новленою для всіх єдністю правил загального існування людей. 

У той же час, рівність за своєю сутністю є правовим протиріччям, яке відображає конфліктність пра-
ва. Це твердження виявляється в тому, що в суспільстві існує вихідна нерівність — люди від народжен-
ня нерівні за своїми природними здібностями, здоров’ям, хистом, освітою, прагненнями, родом занять, 
свідомістю тощо. Інакше кажучи, фактичної рівності між людьми немає й бути не може, оскільки всі 
відрізняються за своїми індивідуальними можливостями.

Цій загальній вихідній нерівності і несправедливості в житті людей протистоїть юридична справед-
ливість як властивість права, яка гарантує рівноправність у суспільстві.

Отже, на нашу думку, справедливість як властивість права — це абсолют (свобода) і відповідна од-
наковість гідності кожної людини, незалежно від будь-яких природних, соціальних, майнових відмін-
ностей між ними. Ця свобода і однаковість повинні лежати в основі взаємного партнерства. Це — ідеал 
юридичної справедливості, що гарантує рівноправність у суспільстві. 

Торкаючись питання тлумачення понять «рівність» і «рівноправність», І. Полховська доводить, що 
вони не тотожні, однак тісно взаємопов`язані категорії. Рівність — надзвичайно складне і багатоаспек-
тне явище, одна можна розглядати в правовому, економічному, політичному, філософському та інших 
аспектах. Рівність є ширшим поняттям за рівноправність і включає останню [4, с. 21]. 

Як правильно зазначається в юридичній літературі, рівноправність не завжди є характеристикою 
правової держави. Це положення, як правило, втілюється в такому:

1. необхідна наявність трьох суб’єктів права, два з яких між собою рівноправні у відношенні до тієї 
міри, яка встановлена законом (нормотворцем, який є третім суб`єктом). У цьому разі використовуєть-
ся рівна міра обмеження прав та свобод людини з боку нормотворця. Так, у ч. 2 ст. 29 Загальної дек-
ларації прав людини визначено, що при здійсненні своїх прав та свобод кожна людина може бути в 
них обмежена тільки виключно з метою забезпечення належного визнання та поваги прав та свобод 
інших осіб. Водночас, така конструкція може відображати парадоксальне становище двох рівних між 
собою суб`єктів, яке іноді переходить у так званий стан рівності безправ`ї, тому що всі змістовні момен-
ти цього рівноправ`я залежать від характеристики, встановленої третім суб`єктом міри (норми). Звідси 
випливає правове протиріччя: «Всі рівні перед законом та судом, але закон може бути неправовим, а 
суд — несправедливим». Таким чином, формальна рівність може бути притаманна правовим системам 
недемократичних держав;

2. правова рівність передбачає наявність двох вільних та активних суб`єктів права, які визнаються рів-
ноправними між собою у тій мірі, яку вони встановили для себе самі. У такому разі правове протиріччя 
базується на багатозначності категорії «свобода». Так, В. Нерсесянц зазначає, що право відображається у 
свободі, яка зумовлена рівністю. При цьому право не протиставляє себе фактичним відмінностям, що при-
таманні суб`єктам права, а формалізує ці відмінності за єдиним критерієм, загальним масштабом та рівною 
мірою, тим самим трансформуючи стихію та хаос невизначених відмінностей індивідів у єдиний для всіх 
формальний порядок визнання, реалізації та захисту різноманітних прав та кореспондуючих їм юридичних 
обов`язків. Разом із тим, з наведеної позиції випливає, що юснатуралісти за допомогою принципу фор-
мальної рівності ігнорують повноту буття права, діалектичний взаємозв`язок його форми та змісту. Вони 
позбавляють категорії «свобода» та «рівність» змісту і за допомогою цього «методологічного» прийому об-
ґрунтовують єдиний формальний порядок, який зводить всі об`єктивні відмінності до одного суб`єктивного 
критерію. У центрі всього цього знаходиться окремий індивід із своїми гедоністичними потребами, який 
позбавлений будь-яких духовно-моралістичних обмежень [4, с. 22].

Доцільно згадати думку С. Алексєєва, який правову рівність називає властивістю «рівноваги». Таку 
рівновагу вчений вважає основою в праві, яка виражена у формулі «рівної міри». «Рівна міра» («правова 
рівність», «пропорційність»), яка не зводяться до однієї лише нормативності, означає націленість права 
на утвердження в житті людей принципу еквівалентності, «рівного несення за рівних умов тягаря», прі-

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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оритету договірного методу у взаємовідносинах суб`єктів, змагальності, і в усіх інших юридичних кате-
горіях — всього того, що під дещо іншим кутом зору охоплюється поняттям «справедливість» [5, с. 44].

Концепція «рівності можливостей» конкретизується сьогодні у принципі «якомога рівніші почат-
кові умови для всіх осіб». Реалізація концепції «рівності можливостей» у суспільному житті й утвер-
дження прав людини у всій їх повноті дає змогу зробити акцент на індивідуальному розвиткові кож-
ної особистості, адже коли ми стверджуємо, що права людини є найвищою правовою цінністю, то 
насамперед маємо на увазі саму людину як носія цих прав: «Основною правовою цінністю є людська 
особистість і право існує для людської особистості та її охорони». Тільки ставши на шлях культури 
й духовності, людина стає співтворцем права, втілюючи таким чином принципи свободи, справедли-
вості, добра, загального блага, гуманізму тощо [6, с. 44].

Отже, рівність можливостей у реалізації тих здібностей, якими люди наділені, і є справедливою рівністю.
Заборона надмірного державного втручання у свободу особи в умовах демократичної, правової дер-

жави розглядається як аксіоматична вимога: держава має право обмежувати право людини тільки якщо 
це дійсно необхідно та обґрунтовано, і тільки в такому обсязі, в якому її дії будуть співмірними з по-
ставленою метою. Іншими словами, у цій сфері проголошується і діє ідея пропорційності, тобто розмір-
ності та адекватності.

Таким чином, справедлива рівність передбачає існування пропорційності в праві.
Ідея «пропорційності в праві» бере свій початок у практиці конституційних судів. На думку дея-

ких дослідників ця категорія та елементи її змісту були відомі вже в часи античності та європейського 
середньовіччя. Проте завершеного розуміння вона здобуває у праві Німеччини. Дослідники знаходять 
її витоки в положеннях законів, впроваджених Фрідріхом Великим, зокрема, в Кодексі публічного права. 
Ці закони обмежували розсуд органів держави при здійсненні поліцейських функцій, уповноважуючи їх 
застосовувати тільки необхідні засоби для забезпечення громадського порядку, спокою та безпеки.

Основні концепції пропорційності права можна знайти також у різних формулюваннях багатьох 
інших європейських правових систем. Наприклад, вона значною мірою схожа з англійською концепцією 
обґрунтованості (reasonableness) [7, c. 192].

Сучасний етап розвитку ідеї пропорційності у праві виявляється в практиці Європейського суду 
з прав людини (далі — Суд). Аналіз практики Суду свідчить про те, що ідея пропорційності пов’язана 
насамперед з проблемою правомірності обмежень прав людини. Водночас, цей принцип отримав свій 
позитивний нормативний вияв у договорах про створення ЄС. Обмеження прав осіб може мати місце 
тільки в разі необхідності досягнення визначеної публічної мети. Але повинна бути рівновага між та-
кою метою та засобами, що застосовуються для її досягнення [8, с. 83].

Стосовно питання реалізації рівності (та справедливості) у владних діях, то, на думку оксфордського 
професора права Т.Р.С. Аллана, вони передбачають існування розподілу влади між головними її гілка-
ми, кожна з яких відповідальна за виконання відмінних функцій. Виконавча влада, котра безпосередньо 
здійснює суспільну політику, повинна повсякчас діяти у законодавчо визначених рамках; водночас мають 
існувати незалежні від виконавчої влади суди чи арбітражні установи, спроможні втрутитися, якщо дії 
влади щодо певної особи переходять межі законності. Більше того, верховні суди повинні бути повністю 
незалежні також і від органів законодавчої влади, діяти не як інструменти обраного більшістю законодав-
чого органу, а як слуги конституційного ладу взагалі. Судова влада контролює і стверджує відповідність 
чинних законів з ідеєю рівності й іншими важливими складовими верховенства права [9, с. 11]. На думку 
професора, навіть якщо поза межами конкретних випадків виконавча влада діє в межах сформульованих 
законодавчою владою загальних положень, то загальна рівність вважається досягнутою. У разі консти-
туційних обмежень повноважень законодавчої влади щодо захисту основних свобод від їх перегляду та 
серйозних перекручень, тоді можна вважати, що громадянській рівності взагалі ніщо не загрожує [9, с. 12].

Проте в Україні, на жаль, досі не приділено уваги належній деталізації категорії рівності. Як пише 
С. Боднар, необхідно більш повно відобразити її зміст у законодавстві нашої країни, оскільки це дозво-
лить активізувати національний дух співгромадян і сприятиме розвитку держави; крім того, унеможли-
вить зловживання владою з боку посадових осіб, оскільки, якщо кожна людина почуває себе вільною, 
рівноправною з іншими, то вона не закриє очі на беззаконня [10, с. 28]. 

Виходячи з викладеного вище, можемо констатувати наступне. Дослідження змісту рівності як влас-
тивості права відіграє принципово важливе значення для визначення сутності права та подальшого вдо-
сконалення законодавства.

Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві
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Рівність у праві — це гарантування кожному вільному і незалежному члену суспільства однакових 
можливостей для реалізації своїх природних прав і свобод, покладання на осіб, які знаходяться в однако-
вому правовому становищі, рівних обов`язків, а також забезпечення рівності всіх перед законом і судом.

Як і в минулому, нині рівність у праві має важливе ідеологічне і практичне значення для забезпечен-
ня справедливості у відносинах між людьми. 

Всезагальна рівна міра — одна з сутнісних властивостей права. Під рівною мірою ми розуміємо до-
тримання еквіваленту пропорційності і відповідності у відносинах між суб’єктами права; рівну міру 
справедливості і свободи.
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Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві.
У науковій статті досліджується поняття рівності та пропорційності як сутнісних властивостей права, проблеми їх визна-

чення та тлумачення. Зазначається, що рівність є правовим протиріччям, яке відображає конфліктність права, оскільки в сус-
пільстві існує вихідна нерівність станів. Вказуючи на діалектичний взаємозв`язок рівності та справедливості автор констатує, 
що рівність можливостей у реалізації тих здібностей, якими люди наділені, і є справедливою рівністю.

Ключові слова: рівність, справедливість, право, пропорційність.

Романюк Е. А. Равенство и пропорциональность в праве.
В научной статье исследуется понятие равенства и пропорциональности как сущностных свойств права, проблемы их 

определения и толкования. Отмечается, что равенство является правовым противоречием, которое отображает конфликтность 
права, поскольку в обществе существует исходное неравенство состояний. Указывая на диалектическую взаимосвязь равенства 
и справедливости автор констатирует, что равенство возможностей в реализации тех способностей, которыми наделены люди, 
и является справедливым равенством.

Ключевые слова: равенство, справедливость, право, пропорциональность.

Romanyuk E. Equality and proportion in a right.
Maintenance research of basic categories and concepts of right has to date not only theoretical but also practical value as helps 

more expressly to provide unity of legal practice in all its spheres and expressly defi ne orientiry of legal ideology. In the process of 
considerable expansion of sphere of legal infl uence there is a sharp necessity for the detailed study of category of equality, which 
belongs to fundamental legal, philosophical and even economicsciences. To equality inherent historical changeability and evolution of 
its sphere, scale and measure which supports the value of this property as a distinguishing feature of right in its correlation with other 
types of the social adjusting (moral, religious and others like that). Justice as property of right is the absolute (freedom) and proper 
identicalness of dignity to each, regardless of any natural, social, property differences between them. This freedom and identicalness 
must be underlaid mutual partnership. Just equality is foreseen by existence of proportion in a right. In the scientifi c article are probed 
the concept of equality and proportion as essence property of right, problems of its determination and interpretation. It is marked that 
equality is legal contradiction which represents the confl ict of right, as there is initial inequality of the states in society. Specifying 
on dialectical intercommunication of equality and justice an author establishes that equality of possibilities is in realization of those 
capabilities which people are provided with, isjust equality.

Key words: equality, justice, right, proportion.
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КАТЕГОРІЯ РІВНІСТЬ У ПРАВІ ТА СУДОЧИНСТВІ
ДАВНЬОЇ РУСІ КНЯЖОЇ ДОБИ

Категорія рівність була для середньовічних станових суспільств поняттям відверто відносним. Фак-
тично слід говорити про дві форми її прояву: рівність всередині соціальних груп, наприклад станова 
рівність, цехова рівність тощо, та рівність перед Богом, оскільки навіть раби є створіння Божі, і усі від 
короля до раба однаково будуть судитися на Страшному суді. Життя ж в становому суспільстві з його 
формальними правовими рамками для різних категорій суспільних груп вело до чіткої диференціації 
та персоналізації правового положення конкретної особи. 

На фоні цього загального для середньовічних країн положення вирізняється ситуація в Київській 
Русі. Правова система останньої довгий час зберігала численні традиційні риси, притаманні додер-
жавним політичним утворенням, таким як вождівство чи військова демократія. Перехід від цих форм 
політичного устрою до держави феодального типу традиційно пов’язують з посиленням соціальної 
диференціації в суспільстві та в першу чергу з майновим розкладом общини. Останній вів як до кон-
солідації політичних сил і утворення держави, так і до формування окремих станів з їх особливим 
правовим положенням. Відповідно і в давньоруському суспільстві доволі рано почала складатися 
станова диференціація, яка знайшла відображення в найдавніших пам’ятках права давньоруського 
походження. Достатньо згадати норми Руської Правди щодо боярського та дружинного спадкування, 
положення боярських тіунів тощо. 

Однак становлення станового суспільства в Київській Русі мало цілий ряд особливих рис у порів-
нянні з країнами Західної та Центральної Європи чи Візантії. Серед іншого, слід звернути увагу на 
вкрай незначне правове закріплення особливого положення привілейованих станів у сфері судочинства. 
Поодинокі судові імунітети, по-перше, виникають достатньо пізно, та, по-друге, зазвичай лише підтверд-
жували доменіальне право (щодо церкви) [19], або надавали окремим світським особам право судитися 
виключно перед особою князя: «А кому будет с ним суд, наместници мои не судите его, блюдите его. 
Яз, князь великии, сужу его» [3; 4]. Проте останні слід пов’язувати не з проявом певної станової іденти-
фікації, а зі спадком додержавного та ранньодержавного часу. Так, просліджується пряма аналогія між 
ранніми тарханними несудимими грамотами та літописною історію про вимогу київського віче до князя 
Ігоря Ольжича щодо особистого розгляду останнім усіх справ киян: «а ныне княже Святославе целоуи 
намъ хрестъ и за братомъ своимъ, аще комоу нас боудеть оубида да ты прави» [11, Стб. 321-322]. 

Навпаки, давньоруське право не лише доби Київської Русі, але й пізніших часів яскраво підкреслює 
рівноправність осіб перед судом незважаючи на їх станову належність чи суспільне положення. Хоча 
в тексті Руської Правди це і не зазначено прямо, але не закріплені і привілеї станів. Однак в інших 
давніх пам’ятках права, що застосовувалися одночасно з Руською Правдою, про рівність перед судом 
говориться вже прямо. 

Перш за все, це збірник норм та канонів для світських та церковних суддів, відомий під назвою Мірило 
праведне. Хоча збірник відомий в редакції кінця ХІІІ ст. та списку другої половини ХІV ст., його першу 
редакцію ряд вчених датують першою чвертю ХІІ ст. і вважають синхронним часу створення Поширеної 
редакції Руської Правди [9, с. 286-308; 15, с. 92-97]. В повчальній частині збірника, яка є загальними ре-
комендаціями для суддів, як вести справи в суді, вміщено окрему статтю, яка є вільним перекладом фраг-
менту «Второзаконня» (Глава 1) і містить вимогу рівного суду незалежно від положення сторін у справі 
і завершується cловами: «Послушайте межю братьею вашею. Судите праведно межю мужомъ и межю 
братомъ его и межю пришельцемъ. Сироты и вдовицы не познаешь лиця на суде. Ни приимеш и мзды. 
Но малу и великому судиши неимаши обинутися лиця члвечьска. Яко суд Божий есть» [5, Арк.17об.-18].
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Аналогічна по суті норма вміщена в цій же збірці в перекладі візантійського збірника законів Екло-
га відомого на Русі під назвою «Глави премудрих та вірних царів Леона та Костянтина» або «Леон 
и Константин верная царя» [17] та слов’янському збірнику законів Закон Судний людем [1]. Обидві 
ці пам’ятки відомі також й за іншими давньоруськими правовими та церковно-правовими збірниками, 
окрім Мірила Праведного, і їх переклад давньоруською мовою датується ХІ ст. для Еклоги [21; 8] та не 
пізніше ХІІ ст. — для Закону Судного людем [1; 6].

Нарешті, слід вказати на ще одну давньоруську правову пам’ятку — т.зв. Правосуддя митропо-
личе. Різні вчені датують її різним часом, від початку ХІІ ст. до кінця ХІV ст. [17; 20]. До її складу 
увійшли норми Руської Правди та Церковного уставу Ярослава Мудрого, а також цілий ряд тлумачень 
та правових новел, зміст яких дозволяє бачити в пам’ятці настанови для суддів. В першій же статті 
Правосуддя митрополичого прямо вказується, що: «меншему князю, ли сельскомоу, ли тысячьникомъ, 
ли околичникомъ, ли боарину, ли слузе, ли игумену, ли попу, ли дьакону, по житью, по слоужбе без-
счестье соудятъ» [16, с. 127]. 

Фактично єдиним виключенням з вищевикладеного підходу є участь у суді рабів, які вважалися пан-
ським майном. Хоча і тут слід підкреслити, що у справах цивільних щодо особистої власності рабів, 
останні могли брати участь, оскільки могли виступати самостійними сторонами цивільного обороту, на 
що вказує договір Смоленська з Ригою та Готським берегом 1229 року [10, с. 60-61].

Такий підхід давньоруських правників щодо рівності людей перед судом тим більше видається 
неординарним, враховуючи нормативне закріплення відвертої правової переваги позивача. Хоча на 
останнього і покладалося ведення слідства в його справі, однак в багатьох випадках самого слова 
обвинувачення було достатньо для вчинення ряду досудових дій, а іноді і для винесення судового 
рішення. Так, позивач мав можливість за наявності певних формальних підстав вимагати допомоги з 
боку княжих людей у витребуванні майна від звинуваченого чи в його ув’язненні. Саме такі випадки 
згадує ст. 20 Поширеної редакції Руської Правди «А иже свержеть виру», де вказана плата для отрока 
та «метельноє» [13, с. 65], ст. 114 «Аже кто своего холопа самъ досочиться» де визначена плата за 
«вязебне» [13, с. 72] тощо. Деякі приклади таких широких прав позивача донесли до нас і берестяні 
грамоти. Так, в грамоті за № 235 датованій 1160–1180 рр. зазначається: «От Судиши к Нажиру. Вот 
Жадко послал двух ябетников, и они ограбили меня за братний долг. А я не поручитель [за брата] пе-
ред Жадком. Запрети же ему, пусть не посылает на меня» [2, с. 374-375]. 

Також яскравими прикладами довіри позивачу є ст. 29 «Аже придеть кровавъ мужь» [13, с. 65] та 
ст. 21–22 [13, с. 65], які, в першому випадку, передбачають віру на слово позивачу у разі, якщо на ньому 
є сліди побоїв, а в другому, позивач сам присягою чи випробуванням мав підтвердити своє звинувачення.

Проте таке переважне положення позивача отримало в давньоруському праві і значний противажіль, 
який теж являє собою прояв категорії рівність. У випадку, коли позивач не міг довести своє звинувачен-
ня, він вважався наклепником і, відповідно, мав бути покараний тим самим покаранням, що передбача-
лося за злочин, в якому позивач обмовив відповідача: «самі можете бути покарані тією ж карою, якій 
сподіваєтеся піддати іншого» [5, Арк. 72]. 

Норма ця на Русь потрапила з візантійського збірника законів Еклога і отримала найширшого вжит-
ку, що засвідчується її широким розповсюдженням в збірниках юридичного змісту. В збірнику Мірило 
Праведне вона, окрім текста Еклоги, була включена до кодифікованого розділу «О послусєх і о числі 
їх». Також увійшла вона і до іншого юридичного збірника т.зв. Пушкінського збірника. Останній являє 
собою створені в Новгороді настанови для суддів і до його складу увійшли норми руського та візан-
тійського права, в т.ч. Руської Правди, Закону Судного людем, Церковного уставу Ярослава Мудрого 
та договору Смоленська з Ригою та Готським берегом 1229 року, а також численні новели. Причому 
тексти Руської Правди та Закону Судного людем були значною мірою доповнені та об’єднані в один 
юридичний текст. Традиційно зазначену норму виділяють з останнього як частину саме Закону Судного 
людем т. зв. поширеної редакції [7, с. 23]. 

Однак первісно правова норма про покарання клеветників в такій своїй формі відноситься до 
прадавнього іудейського збірника канонів та норм, вже згаданого вище «Второзаконня» (Глава 19, 
16–21), який також є п’ятою книгою «Старого Заповіту». Таким чином, обидва з наведених нами 
прикладів використання категорії рівність в давньоруському праві привели не просто до одного 
джерела їх походження, вони привели до одного з найдавніших текстів, що був покладений в основу 
християнської релігії. 
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Церква відігравала важливу роль у формуванні давньоруської державності та розвитку її правової 
системи. Причому під церквою слід розуміти в першу чергу саме релігійні настанови, а не її політи-
ко-соціальні та правові інститути і норми, які далеко не завжди сприймалися населенням. Так, можна 
згадати введення на прохання єпископів за візантійським зразком публічно-правового покарання за 
розбій у формі страти, та швидку відмову від неї [11, Стб. 112]. Також слід відмітити значну еволюцію 
на Русі характеру відповідальності за злочини проти церкви в церковних уставах князів Володими-
ра Великого та Ярослава Мудрого порівняно з візантійськими джерелами права, які застосовувалися 
православною церквою в інших метрополіях.

Саме під впливом релігійних канонів після прийняття християнства у Київській Русі відбувається 
різке підвищення суспільного значення княжого суду, що змушує говорити про його сакралізацію в цей 
час. В основі такої сакралізації світського суду лежало уявлення про поставлення князя від Бога, а також 
утвердження в суспільній свідомості подібності остаточного Божого суду, т. зв. Страшного суду, із судом 
земним, який здійснює Божий ставленик. Це майже прямо співпадає зі словами з вище процитованого 
тексту «Второзаконня» щодо рівності перед судом: «Но малу и великому судиши неимаши обинутися 
лиця члвечьска. Яко суд Божий есть».

На початку було відмічено, що саме рівність перед Богом є одним з різновидів вираження катего-
рії рівність в середньовічному становому суспільстві. На Русі, яка на ранніх етапах формування дер-
жавності сприйняла християнську віру, релігійні канони отримали значного поширення і були глибоко 
сприйняті суспільством. Ще митрополит Іларіон у своїй роботі «Слово про закон і благодать» відмічав 
у похвалі Володимиру Великому, що вже той виявляв чесноти праведного християнського правителя 
і так же діяли і його сини та онуки і вся земля Руська [14]. 

На нашу думку, швидку інтеграцію цілого ряду релігійних християнських норм, особливо тих, що 
походять зі «Старого Заповіту», і, в той же час, обмежене сприйняття візантійського права та новіт-
ніх церковних канонів слід пов’язувати з характером суспільно-політичного розвитку давньої Русі 
в часи її хрещення. Ті канони та правові норми, що відповідали існуючим суспільним відносинам 
та правовим уявленням, легко увійшли в життя суспільства, ті ж, що суперечили — були відкинуті 
чи просто ігнорувалися. Цілий ряд прикладів такого несприйняття релігійних норм і канонів та спо-
собів церкви розв’язати цю проблему можна знайти в роботі Б. Романова [12], тому не має сенсу 
зупинятися на цьому більш докладно. Відмітимо лише наступне: вищезгадана норма про покарання 
наклепників в главі 19 «Второзаконня» завершується словами: «Око твоє /Тобто судді — Є.Р./ нехай 
буде безжалісним: життя за життя, око за око, зуб за зуб, нога за ногу» (Глава 19, 21; цитується за: 
[18]) є по своїй суті дуже близькою до інституту кровної помсти, що був дуже поширений на Русі 
у Х–ХІ ст. Без сумніву, нова релігійна християнська норма потрапила на Русі на придатний ґрунт і 
легко укорінилася в правовій системі.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що релігійні канони мали важливе значення для 
розвитку правової системи давньої Русі. Ті з них, що відповідали характеру суспільного розвитку Русі 
княжої доби, швидко та глибоко укорінювалися в її праві. Причому не мало великого значення, яким шля-
хом вони потрапили на Русь — чи у складі релігійних текстів, чи у формі правових норм. Обидва шляхи 
інкорпорації релігійних канонів розглянуті на прикладі норм, що зафіксували різні форми виявлення ка-
тегорії рівність. В свою чергу, висока релігійна свідомість давньоруського суспільства вела до широкого 
застосування в світському праві релігійного розуміння рівності, як рівності усіх людей перед Богом.
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Ромінський Є. В. Категорія рівність у праві та судочинстві давньої Русі княжої доби.
В доповіді зосереджується увага на деяких проявах категорії рівність в давньоруському судочинстві ХІ–ХІV ст. Дослідже-

на така його нетипова для середньовічного станового суспільства риса як рівність сторін перед судом. Остання проявлялася 
в двох іпостасях: у праві звернення до суду усіх людей, за виключенням рабів у кримінальних справах, без уваги до їх стано-
вого положення, та вимозі до суду розглядати справи незважаючи на станове чи соціальне положення сторін. Також звернена 
увага на укорінення в давньоруськім праві принципу покарання наклепника тією ж карою, що передбачалася за злочин в якому 
наклепник звинувачував. Розкрите релігійне походження обох правових норм. Охарактеризовані шляхи їх запозичення як з 
церковних канонів так і через посередництво візантійського права. 

Ключові слова: судочинство, церква, джерело (форма) права, станове право, історія держави і права, Київська Русь.

Роминский Е. В. Категория равенство в праве и судопроизводстве давней Руси княжеского периода.
В докладе внимание сосредоточено на некоторых проявлениях категории равенство в древнерусском судопроизводстве 

ХІ–ХІV ст. Исследована такая его нетипичная для средневекового классового общества черта, как равенство сторон перед перед 
судом. Последняя проявлялась в двух ипостасях: в праве обращение в суд всех людей, за исключением рабов в криминальных 
делах, несмотря на их сословное положение, и требовании к суду рассматривать дела, независимо от сословного или социаль-
ного положения сторон. Также обращается внимание на укоренение в древнерусском праве принципа наказания клеветника 
тем же наказанием, которое предусмотрено за преступление, в котором клеветник обвинял. Раскрыто религиозное происхож-
дение обеих правовых норм. Охарактеризованы пути их заимствования как из церковных канонов, так и через посредничество 
византийского права.

Ключевые слова: судопроизводство, церковь, источник (форма) права, сословное право, история государства и права, Киев-
ская Русь.

Rominskyi Y. Category of equality in the law and court proceedings of the Old Rus in the princely era.
The report focuses on some displays of the category of equality in the Old Rus court proceedings of XI-XIV centuries. It analyzes 

such feature, untypical for the medieval estate society, as the equality of parties in court. The latter was expressed in two aspects: in 
the right to go to court for all people, except slaves in criminal cases, regardless of their estate status, and the requirement to the court 
to review the cases, regardless of estate or social status of the parties. Also, the attention is paid to the anchoring of the principle of the 
same punishment for the libeler that threatened the defamation victim in the Old Rus law. The religious roots of both legal norms are 
highlighted. The ways of their borrowing from either church canons, or through mediation of the Byzantine law are characterized. 

Key words: court proceedings, church, source of law, estate law, history of state and law, Kievan Rus.

Рекомендовано до друку відділом історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Проблеми правового регулювання споживчих відносин зачіпають в тій чи іншій мірі інтереси практично 
всіх громадян. Вони тісно пов’язані з проблемами економіки, політики, соціальної сфери, культури тощо. 

Проблематика захисту прав споживачів має багатоаспектне значення, що пояснюється неоднознач-
ністю наукових поглядів учених щодо правового розвитку інституту захисту прав споживачів. Слід наго-
лосити, що особливого значення дедалі більше набувають методи пізнання, які дозволяють найбільшою 
мірою відобразити особливості функціонування інституту захисту прав споживачів, його структуру, со-
ціальне значення та спрогнозувати перспективи розвитку. 

Саме тому останнім часом у правовій науці багато уваги приділяється розробці методологічних засад 
вивчення правової системи суспільства та її ядра — права і законодавства де особлива роль належить 
системному підходу як способу дослідження правової матерії. 

Втім, заснований на загальнонауковій теорії дослідження систем, системний підхід в юриспруденції 
поповнився засадами та інструментарієм, специфічними для даної сфери знань. 

До основних науковців, які досліджували питання системного підходу в загальній теорії держави 
і права відносять: Д. Керімова, С. Алексєєва, С. Поленіну, І. Самощенко, С. Гусарєв, В. Казимирчук, 
Г. Дубова та ін. 

Однак питання методів та методології не було б повністю розкрито, не використавши при цьому фі-
лософські наукові погляди, зокрема таких вчених як А. Ракітова, Г. Заїченко, В. Сагатовського, І. Каль-
ного та деяких інших авторів. Ґрунтуючись на цьому підході дослідження, зазначені автори зробили 
конструктивні висновки про основні закони генетичних, структурних і функціональних зв’язків елемен-
тів системи права, їх ієрархії в системі, про найважливіші системоутворюючі фактори і т.п. 

Однак, зауважимо, що в науці споживчого права недостатньо приділено уваги обґрунтуванню не-
обхідності застосування системного підходу у дослідженні методологічних проблем інституту захисту 
прав споживачів, що й становить основну ціль нашої наукової статті. 

Перш ніж перейти до глибокого аналізу цілі нашої статті, доцільно буде розглянути суто теоретичну 
основу окресленої проблематики. 

Отже, у загальній теорії юриспруденції методологія визначається як система методів пізнання і прак-
тики, тобто система принципів, правил, прийомів, способів і засобів організації та побудови теоретич-
ної та практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Виходячи з цього визначення методологія 
наукової діяльності — це система методів (принципи, правила, прийоми, способи і засоби), зокрема 
пізнання (відбиття) об’єктів зовнішнього світу та організації (формування) систем наукових знань.

Беручи до уваги вищезазначене С. Гусарєв та О. Тихомиров зазначають, що методологію юридичної 
науки можна визначити як систему принципів і способів організації, побудови і здійснення теоретико-
пізнавальної юридичної діяльності в області досліджень державно-правової дійсності, а також вчення 
про цю систему [6, с. 63-64]. 

Важливе місце в структурі методології юридичної науки займають її теорії та понятійно-категорі-
альний апарат. Правова теорія, якщо вона використовується для дослідження державно-правових явищ, 
перетворюється на науковий метод, особливості застосування якого визначаються особливостями теорії, 
її призначенням, функціями, понятійним апаратом і т.д. Теорія, виступаючи в ролі методу наукового піз-
нання, дозволяє пояснювати державно-правові явища, виявляти та досліджувати їхні нові властивості, 
прогнозувати розвиток явищ. Теорія є доказом та критерієм їхньої істинності. Таким чином, поняття та 
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категорії юриспруденції, що зафіксовані у відповідних термінах і визначеннях, є одними з головних «ін-
струментів» наукового правового дослідження тому, що являють собою узагальнені результати пізнання 
суттєвих властивостей, зв’язків і відношень державно-правових явищ [6, с. 65].

Необхідність розвитку методології сучасної юриспруденції обумовлена як ускладненням і динаміз-
мом об’єкта пізнання — державно-правовою дійсністю, так і самого процесу пізнання і його засобів. 
Поява нових і удосконалення наявних наукових правових методів обумовлені необхідністю точного й 
адекватного відбиття всього розмаїття правової реальності. Вимога всебічності та точності результатів 
конкретного юридичного дослідження викликає необхідність комплексного використання ряду методів 
у їх єдності та взаємному доповненні, методологічній обумовленості, визначення правильного співвід-
ношення між методами «традиційними» для юриспруденції і новими соціологічними, філософськими, 
політологічними та психологічними підходами до права і держави, емпіричними і теоретичними при-
йомами їх пізнання.

У пізнавальній і практичній діяльності використовуються різноманітні методи, які можна класифіку-
вати за формами діяльності та за формами мислення. 

Проте можливі й інші класифікації складової методології юриспруденції, коли за різними критеріями 
та підставами виділяються її вертикальна (ієрархічна) та горизонтальна (однорівнева) структури. Вер-
тикальну (ієрархічну) структуру методології складають її рівні, утворені в напрямку від вищого до ниж-
чого шляхом виділення компонентів за ступенем їхньої ієрархічної залежності (підпорядкованості). Не 
вдаючись до глибокого наукового аналізу зазначимо, що до вертикальної структури методології входять: 
методологічні підходи (об’єднані загальними принципами взаємозалежні методи досліджень) та методи 
(у широкому розумінні — способи досягнення мети, певним чином упорядкована наукова діяльність 
або сукупність принципів, правил, прийомів, способів і засобів наукових досліджень).

Методологічний підхід є одним із головних компонентів парадигми та розглядається як «ансамбль» 
взаємозалежних наукових методів. Методологічний підхід містить у собі різноманітні взаємозалежні 
методи, певним чином пов’язаних між собою, серед яких один або декілька є головними, а всі інші під-
порядковані їм, залежні від них, мають допоміжний характер [6, с. 66-67].

Під час дослідження методології інституту захисту прав споживачів, нами було встановлено, що най-
кращим підходом, який повною мірою розкриває сутність даного правового інституту є системний підхід.

Так, при використанні методології системного підходу досліджуються статичні, структурні, динаміч-
ні компоненти та властивості, їх внутрішні та зовнішні прояви, генетичні та функціональні зв’язки, вза-
ємодії з середовищем за допомогою методів аналізу, синтезу, функціонального, структурного та інших. 

Метод як засіб пізнання є способом відбиття та відтворення в мисленні досліджуваного предмета. 
Застосування науково обґрунтованих методів є важливою умовою одержання нових істинних наукових 
знань [6, с. 75].

Як наголошував В. Афанасьєв, системний підхід як одна зі сторін наукової методології являє собою 
подальшу конкретизацію та поглиблення діалектичного вчення про взаємний зв’язок у розвитку явищ 
природи і суспільства. Зміст системного підходу в самому широкому його розумінні складають онтоло-
гія систем (їх буття, існування), гносеологія систем (пізнання систем і системність знання про них) та 
управління системами (забезпечення їх функціонування, вдосконалення та розвитку, практика їх ство-
рення) [3, с. 4]. 

На думку С. Вишновецької, системний підхід є таким аспектом дослідження, який передбачає розгляд 
об’єкта як складного, багатогранного та багатоякісного явища, що складається з елементів, зв’язки між яки-
ми утворюють його відносно незмінну структуру та забезпечують цілісність. Системний підхід дозволяє 
всебічно вивчити досліджуваний об’єкт із урахуванням міжгалузевих характеристик, шляхом першочер-
гового прослідковування його можливої трансформації під впливом «чужорідних» галузевих факторів [5]. 

І, як влучно зауважував А. Васильєв, специфіка цього підходу полягає у тому, що всі правові явища 
розглядаються як ціле, в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості [4, с. 34]. 

Відомий теоретик права С. Алексєєв наголошував на тому, що право поліструктурне, оскільки його як 
і інші цілісні системні утворення відрізняє відома ієрархія структур диференційована на норми, інститу-
ти, галузі. Наявність зазначеної тріади (норма, інститут, галузь) завжди є необхідною в структурі права. 
Вчений виділяє в ієрархії структур головну структуру в будові права: норма, інститут, галузь. Разом із 
тим він допускає подвоєння і потроєння структури права, які як комплексні утворення нашаровуються 
над головною. На його думку, появу вторинних структур можна пояснити багатством і багатогранністю 
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правового регулювання ряду суспільних відносин, неможливістю вмістити всі особливості регулювання 
в рамках однієї, хоча б і головної структури. Саме цим і пояснюється ієрархія структур [1, с. 29; 2, с. 110].

Відповідаючи на запитання яку сукупність норм можна визнати правовим інститутом В. Якушев 
стверджував, що відповідь слід шукати за межами права. Основу правового інституту, як і основу галузі 
права, повинні становити певні суспільні відносини, об’єднані своєю однорідністю [10, с. 64-65]. І тут 
слід наголосити на тому, що головним системоутворюючим фактором для інституту захисту прав спо-
живачів є споживчі відносини захисного характеру. Також автор підкреслював, що матеріальною озна-
кою правового інституту є наявність відносно самостійного за своїм змістом і наслідками економічного 
або такого, що не має економічного змісту, суспільного відношення. Крім матеріальної ознаки правовий 
інститут повинен мати також ознаку юридичну, оскільки вказані відношення закріплюються в законі. У 
підсумку автор давав таку дефініцію інституту: «правовий інститут — це заснована на законі сукупність 
норм, призначених регулювати в межах предмета даної галузі права певне (таке що є відносно само-
стійним) суспільне відношення, а також пов’язані з ним похідні відносини» [10, с. 66-67].

Отже, для того щоб більш точно уявити собі з якої саме системи норм складається інститут захисту 
прав споживачів, вважаємо за доцільне спочатку з’ясувати які саме споживчі відносини мають бути вре-
гульовані та в яких нормах законодавства вони містяться. 

Не вдаючись до аналізу плюралістичних поглядів на дане питання зазначимо, що досліджувані нор-
ми мають єдину ціль — захист прав та інтересів споживачів. Саме тому на основі вищенаведених науко-
вих тверджень ми вперше можемо сформулювати предмет правового регулювання та функції інституту 
захисту прав споживачів.

Під предметом правового регулювання інституту захисту прав споживачів варто розглядати сукуп-
ність якісно однорідних суспільних споживчих відносин захисного характеру, врегульованих нормами 
різних галузей права.

Як влучно стверджував професор В. Копєйчиков, кожна наука досліджує свій предмет шляхом засто-
сування у процесі його пізнання певних прийомів і способів. Конкретні прийоми і способи наукового 
дослідження називаються методами науки. Чим складнішим є предмет пізнання, чим багатограннішим 
є форми його прояву у реальній дійсності, тим більшу кількість методів слід застосовувати при його до-
слідженні. Сукупність усіх методів будь-якої науки становить її методологію. 

Одним із системоутворюючих факторів системи права в науці права виділяють метод правового регу-
лювання.

Метод правового регулювання як системоутворюючий фактор похідний від предмета, тобто від су-
купності тих суспільних відносин, що є об’єктом його впливу.

Оскільки інститут захисту прав споживачів утворюється із законодавчих актів, норми яких відмін-
ні за галузевим походженням, воно не має єдиного методу правового регулювання певних відносин 
за участю споживача, тобто методологічна основа даного інституту має комплексний характер. Проте 
А. Рабінович, підкреслює, що даний інститут має тільки два методи, а саме порівняльно-правовий та 
системно-структурний [9, с. 17]. 

Приєднуючись до цієї наукової позиції, а також дослідивши предмет даного правового інституту, 
який являє собою теоретико-правове пізнання суспільних відносин у сфері захисту прав споживачів, на 
наш погляд, дане питання потребує розширення шляхом удосконалення методологічної наукової про-
галини. Тому крім зазначених методів, можна виділити ще такі:

• автономних рішень (полягає у тому, що споживачі в праві самостійно обирати спосіб та форму за-
хисту свого порушеного права);

• диспозитивний (проявляється у тому, що учасники споживчих відносин можуть діяти на свій роз-
суд, вирішуючи при цьому питання щодо способів захисту прав та обов’язків даного правовідношення);

• імперативний (виявляється в обов’язку споживача використовувати придбаний товар відповідно до 
його цільового призначення);

• заборони (виражений у прямій законодавчій забороні виконавцю вчиняти певні дії);
• уповноважуючий (передбачає які саме державні органи компетентні здійснювати захист прав споживачів);
• рекомендації (встановлюється у рекомендаційній формі щодо звернення до відповідних органів у 

разі порушення споживчих прав);
• спеціального дозволу (реалізовується шляхом отримання виробником товарів (робіт, послуг) відповід-

ної документації на продукцію для гарантії відновлення права споживача у разі настання правопорушення). 

Старицька О. О. Методологічні засади здійснення захисту прав споживачів в Україні



278 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

Таким чином, у ході проведеного дослідження ми дійшли висновків, що для всебічного розкриття 
здійснення захисту прав споживачів в Україні постає нагальна потреба у з`ясуванні методологічної 
основи даного правового інституту.

Застосування системного підходу в дослідженні інституту захисту прав споживачів надало можли-
вість констатувати той факт, що сьогодні в системі права України функціонує міжгалузевий комплек-
сний інститут, що об’єднує норми різних галузей права та призначений для регулювання однорідних 
суспільних відносин у сфері захисту прав споживачів. 

Вперше на доктринальному рівні було визначено предмет правового регулювання інституту захисту 
прав споживачів, під яким автор пропонує розглядати сукупність якісно однорідних суспільних спожив-
чих відносин захисного характеру, врегульованих нормами різних галузей права.

Як похідну від предмета правового регулювання було вдосконалено систему знань про методологіч-
ну основу інституту захисту прав споживачів, серед яких варто виокремити наступні методи: автоном-
них рішень, диспозитивний, імперативний, заборони, уповноважуючий, а також методи рекомендацій 
та спеціального дозволу.
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Старицька О. О. Методологічні засади здійснення захисту прав споживачів в Україні.
У даній статті автор досліджує загально-теоретичні особливості методології юридичної науки. Окремо приділено увагу 

системному підходу при встановленні предмета правового регулювання інституту захисту прав споживачів. А також проаналі-
зовано методи здійснення захисту прав споживачів в Україні та подано пропозиції щодо їх удосконалення.

Ключові слова: метод, методологічна основа, юридична наука, системний підхід, інститут захисту прав споживачів. 

Старицкая О. А. Методологические основы осуществления защиты прав потребителей в Украине.
В данной статье автор исследует общетеоретические особенности методологии юридической науки. Отдельно уделено 

внимание системному подходу при установлении предмета правового регулирования института защиты прав потребителей. 
А также проанализированы методы осуществления защиты прав потребителей в Украине и представлены предложения по их 
совершенствованию.

Ключевые слова: метод, методологическая основа, юридическая наука, системный подход, институт защиты прав потреби-
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Starytska O. Methodological foundations of the implementation of consumer right protection in Ukraine.
In this article the author examines the general theoretical features of the methodology of legal science. Separately attention is given 

to the systematic approach in determining of the subject of legal regulation of consumer right protection institute. And also analyzes 
methods of implementation of consumer right protection in Ukraine and given the proposals for their improvement.

Key words: method, methodological basis, jurisprudence, systematic approach, the institute of consumer right protection.

Рекомендовано до друку кафедрою теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



279• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

УДК 341.018
Ольга Вікторівна Стрєльцова,

науковий співробітник
відділу теорії держави і права
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 
кандидат юридичних наук 

ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП 
ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Принцип рівності — ключовий у системі принципів правового статусу особи в демократичному сус-
пільстві. Він покликаний забезпечити однакові умови реалізації всіх прав і свобод усіма людьми, за-
побігти дискримінації або, навпаки, створенню необґрунтованих привілеїв для окремих осіб або соці-
альних груп [4, с. 436]. У праві Європейського Союзу (далі — ЄС) принцип рівності (недискримінації) 
полягає у забороні нерівного ставлення до ситуацій, які можуть бути порівняні, або рівне ставлення до 
нерівних ситуацій, якщо подібне відношення не може бути виправдане об’єктивними причинами. 

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі принцип рівності розглядається переважно в контексті 
дослідження загальних принципів права як провідного джерела права ЄС. Зокрема, дослідженню джерел 
права ЄС у своїх працях приділяли увагу такі вчені, як С. Кашкін, Л. Луць, В. Кернз, В. Муравйов, Н. Оні-
щенко, Н. Пархоменко, Р. Петров, А. Татам, Ю. Шемшученко та ін. Водночас, аналіз безпосередньо принци-
пу рівності як загального принципу права ЄС сприятиме більш комплексному і ґрунтовному розумінню тих 
правових форм, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у межах ЄС. 

Поняття рівності притаманне значній кількості положень установчих актів ЄС, як загальних, так 
і спеціальних [3, с. 104-105]. Так, у ст. 9 Розділу ІІ (Положення про демократичні принципи) Договору 
про ЄС в редакції Лісабонського договору 2007 р. визначається: «Здійснюючи свою діяльність, Союз 
дотримується принципу рівності щодо своїх громадян, які користуються однаковою увагою з боку його 
інститутів, органів та установ». Про принцип рівності йдеться також у Договорі про функціонування 
ЄС в редакції Лісабонського договору 2007 р.: «У всіх видах своєї діяльності Союз прагне усунути не-
рівність та сприяти рівності чоловіків і жінок» (ст. 8 Частини першої «Принципи»); «При визначенні та 
здійсненні своєї політики та діяльності Союз прагне боротися з будь-якою дискримінацією за ознаками 
статі, раси або етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнта-
ції» (ст. 10 Частини першої «Принципи») [10]. 

Принцип рівності закріплено також в Хартії ЄС про основні права 2000 р. в редакції Лісабонського 
договору 2007 р. Йому присвячено окремий Розділ ІІІ, який так і іменується «Рівність». 

Якщо проаналізувати вищенаведені положення, що гарантують рівність у праві ЄС, можна дійти висно-
вку, що більшість із них включає ряд елементів, відомих конституційним актам демократичних європей-
ських держав, зокрема, й України. Крім того, як свідчать установчі акти цього міждержавного об’єднання, 
в праві ЄС даний принцип розглядається у декількох аспектах: юридичному, соціальному та політичному. 

Юридична рівність означає рівність у правах. Цей аспект принципу рівності визначено у ст. 20 Хар-
тії ЄС про основні права: «Усі рівні перед законом». Разом з тим, слід відзначити, що в Хартії ЄС про 
основні права здійснюється спроба реалізувати певні засади не тільки юридичної, а й фактичної рів-
ності. Робиться це, передусім, з метою попередження дискримінації та забезпечення дотримання прав 
певних груп населення, що потребують підвищеного захисту та уваги (діти, інваліди тощо) [2, с. 346]. 

Соціальна рівність, тобто рівність людей незалежно від належності до певної соціальної групи або 
категорії, у тому числі, незалежно від статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, 
мови, віросповідання, переконань, політичних та інших поглядів, належності до національної меншини, 
майнового стану, наявності інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації. 

Принцип соціальної рівності як недопустимість дискримінації залежно від вищезазначених або ін-
ших ознак визначено у ст. 21 (1) Хартії ЄС, а також у ст. 18, 19 Договору про ЄС, які уповноважують 
Раду ЄС ухвалювати законодавчі акти та інші заходи, спрямовані на боротьбу з такою дискримінацією. 
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На підставі ст. 19 Договору про ЄС Радою ЄС було ухвалено ряд директив, зокрема: «Про реалізацію 
принципу рівності між людьми незалежно від раси або етнічного походження» (Директива 2000 / 43 / 
ЄС від 29 червня 2000 р.) [8], «Про створення спільних стандартів для підтримки рівності у сфері зайня-
тості та праці» (Директива 200 / 78 / ЄС від 27 листопада 2000 р.) [9] тощо. 

Одним із найбільш розвинених елементів принципу соціальної рівності є гендерна рівність. По-суті, 
принцип рівності жінок і чоловіків є конкретизацією принципу соціальної рівності, але в силу його зна-
чної актуальності, а також через глибоке історичне коріння дискримінації жіноцтва в межах багатьох 
правових систем, і в праві ЄС, зокрема, визначається як окреме нормативне положення. Рівність жінок 
і чоловіків є водночас цінністю (ст. 2 Договору про функціонування ЄС) і принципом діяльності ЄС 
(ст. 3 (3) Договору про функціонування ЄС). Крім того, Договір про ЄС містить спеціальну норму про 
рівність жінок і чоловіків у питаннях оплати праці; на реалізацію цих положень інститутами ЄС розро-
блено відповідне законодавство та сформовано прецедентну практику. 

Як загальноправовий принцип рівність жінок і чоловіків закріплено у ст. 23 Хартії ЄС про основні 
права. Вона «має бути забезпечена в усіх сферах, у тому числі в сфері зайнятості, трудової діяльності 
та оплати праці». 

Першу норму щодо рівності статей було внесено у Договір про заснування ЄС 1957 р. з економічних 
і соціальних міркувань (колишня ст. 119). Нині це положення міститься у Договорі про функціонування 
ЄС [10]. Зокрема, ст. 153 (1(і)) та ст. 157 закріплюють, що «Союз підтримує та доповнює діяльність дер-
жав-членів у сфері рівності чоловіків та жінок щодо їх можливостей на ринку праці та ставлення до них 
на робочому місці»; «кожна держава-член забезпечує застосування принципу рівної платні робітникам 
чоловічої та жіночої статі за однакову роботу». Відповідно до цієї статті, «під заробітною платнею розу-
міють звичайну базову або мінімальну оплату праці або будь-яку іншу винагороду у грошовому еквіва-
ленті або у натуральному вигляді, яку отримує робітник прямим або непрямим чином від роботодавця 
за виконану роботу». 

Однакова платня без статевої дискримінації означає: по-перше, що оплата за однакову роботу пови-
нна розраховуватися на підставі однієї одиниці виміру; по-друге, що погодинна оплата має бути одна-
ковою за однакову роботу [5, с. 286-287]. 

Ці положення відображають скоріше економічні, ніж соціальні міркування. Зокрема, Франція, у на-
ціональному законодавстві якої закріплений принцип однакової платні, мала намір забезпечити рівні 
зобов’язання для усіх держав-членів ЄС, тобто залежність вартості робочої сили в усіх державах-членах 
від однакових чинників. 

Пізніше економічні мотиви ст. 119, що обумовлювалися необхідністю уникнення несприятливої конку-
ренції або «соціального демпінгу», змінилися на соціально орієнтовані, коли рівність статей почали розгля-
дати як фундаментальне право. Проте держави-члени не дотримувалися своїх зобов’язань щодо зменшен-
ня різниці в оплаті впродовж перехідного періоду, який закінчився 1 січня 1962 р. Європейська комісія, як 
провідний контрольний інститут, спостерігала за цим, проте їй не вдавалося вжити будь-яких заходів тиску. 
Тільки 10 років потому у справі Defrenne [7], Суд ЄС вперше заявив про порушення державою ст. 119. 

Справа полягала у наступному. Габріель Дефрен працювала стюардесою у бельгійській авіакомпанії 
САБЕНА. Відповідно до її контракту, вона мала піти на пенсію у віці 40 років, тоді як бортпровідники 
чоловічої статі у цьому віці не виходили на пенсію. Крім того, виявилося, що вона хоча і була старшою 
стюардесою, отримувала зарплатню меншу, ніж чоловіки. Жінки отримували також меншу, ніж чолові-
ки, пенсію. Останнє стало підставою для першого позову до Суду ЄС, який постановив, що Договір про 
заснування ЄС (нині Договір про функціонування ЄС) не врегульовує питання щодо державних пенсій. 
Після цього безуспішного позову проти Бельгії пані Дефрен мала ще два судові процеси зі своїм робо-
тодавцем — компанією САБЕНА: перший — стосовно зарплатні і другий — щодо різниці у пенсійному 
віці. Остання з цих справ також була програна у зв’язку з тим, що скарги позивача стосувалися скоріше 
умов праці, ніж оплати. Водночас, пані Дефрен виграла справу відносно зарплатні. 

Необхідно зазначити, що право ЄС розрізняє пряму і побічну нерівність (дискримінацію). Пряма 
дискримінація має місце, коли ставлення до працівників різної статі відрізняється на шкоду одного 
з них. У випадках побічної дискримінації різниця базується на інших підставах, проте насправді діє 
як дискримінація за статевою ознакою. Навіть у вищерозглянутій справі Defrenne Суд ЄС визнав, 
що ст. 119 поширюється як на пряму, так і на побічну дискримінацію. Побічна дискримінація вклю-
чає також випадки, кили вона зовсім не приховується, саме тому, що не є метою. Таке неоднакове 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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ставлення може бути навіть ненавмисним, оскільки відповідає традиційно усталеній трудовій прак-
тиці (тобто заборона стосується ненавмисних актів побічної дискримінації — наявність чи відсут-
ність наміру статевої дискримінації не має значення). 

Забороняється також дискримінація, пов’язана з неоднаковим ставленням не тільки до чоловіків 
та жінок, а й до окремих груп жінок (наприклад, вагітних) стосовно всіх інших жінок та чоловіків. 

Тягар доказів щодо системи оплати праці, відповідно до права ЄС, покладається на роботодавця. 
При цьому, система класифікації основних ставок складається з основних ставок зарплатні, які до-
повнюються роботодавцем відповідно до критеріїв гнучкості, професійної підготовки та трудового 
стажу, згідно зі ст. 119. 

Таким чином, однакове ставлення в праві ЄС розкривається через такі критерії: працевлаштування, 
професійна підготовка, умови роботи та обставини звільнення [5, с. 287-301]. 

Разом з тим, зазначена норма щодо статевої рівності містить застереження, яке дозволяє збереження 
або створення особливих переваг «на користь статі, що недостатньо представлена», наприклад квот для 
жінок у представницьких органах чи в системі державної служби [4, с. 436-438]. 

Політична рівність, тобто рівність незалежно від державної належності (громадянства). Принцип 
рівності між громадянами різних країн ЄС є важливою умовою побудови єдиного економічного, а також 
політичного і правового простору в межах всієї його території. Цей принцип в формі «заборони будь-
якої дискримінації за ознакою належності до певного громадянства» було закріплено ще в первинній 
редакції Договору про заснування Європейського співтовариства (нині ст. 18 Договору про функціону-
вання ЄС). Його також відтворено у ст. 21 (2) Хартії ЄС про основні права. 

Даний елемент принципу рівності, на відміну від вищезазначених, визнається в праві ЄС з деяки-
ми застереженнями. По-перше, політична рівність гарантована тільки «в сфері застосування Догово-
ру про ЄС та Договору про функціонування ЄС, без шкоди спеціальним положенням цих Договорів». 
Відповідно, громадяни однієї держави-члена, що мешкають або перебувають в інших державах-чле-
нах, прирівнюються до місцевих громадян не у всіх сферах суспільного життя, а лише в тих, які 
врегульовані правом ЄС. Наприклад, згідно з Договором про ЄС та Хартією ЄС про основні права 
їм гарантовані активне і пасивне виборче право на виборах до Європейського парламенту та органи 
місцевого самоврядування. Щодо виборів до національних парламентів, то за загальним правилом, в 
них можуть приймати участь тільки громадяни конкретної держави, а громадяни інших країн ЄС, що 
мешкають у цій державі, аналогічних прав не мають, оскільки відповідні суспільні відносини не на-
лежать до сфери регулювання права ЄС. 

По-друге, політична рівність, як правило, поширюється тільки на громадян ЄС. 
Громадяни третіх країн (у тому числі України) на території ЄС користуються рівними правами 

з громадянами ЄС, якщо це прямо передбачено нормами права ЄС або національного права держав-
членів. Наприклад, згідно зі ст. 15 (3) Хартії ЄС про основні права, громадянам третіх країн, які на 
законних підставах працюють на території держав-членів, мають бути забезпечені рівні з громадя-
нами ЄС умови праці [4, с. 438]. Відповідні положення містяться також в Угоді про партнерство 
та співробітництво між ЄС та їх державами-членами і Україною (далі — УПС) [6]. Так, у ст. 24 УПС 
передбачається, що «ЄС та його держави-члени намагаються забезпечити, щоб статус українських 
громадян, які на законних засадах працюють на території держави-члена, не допускав ніякої дискри-
мінації з причин громадянства стосовно умов праці, винагороди за працю або звільнення з роботи 
у порівнянні з їх власними громадянами». Україна, в свою чергу, «намагатиметься забезпечити гро-
мадянам держав-членів, які на законних засадах працюють на території України, ставлення, вільне 
від будь-якої дискримінації з причин громадянства стосовно умов праці, винагороди за працю або 
звільнення з роботи у порівнянні зі своїми власними громадянами».
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Стрєльцова О. В. Принцип рівності як загальний принцип права Європейського Союзу.
У роботі аналізується принцип рівності як один із загальних принципів права Європейського Союзу та провідне джерело 

права цього міждержавного об’єднання. Визначається, що даний принцип розглядається у декількох аспектах: юридичному, со-
ціальному та політичному. Юридична рівність означає рівність усіх у правах (перед законом). Соціальна рівність означає недо-
пустимість дискримінації за ознаками належності до певної соціальної групи або категорії, у тому числі, незалежно від статі, 
раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, мови, віросповідання, переконань, політичних та інших поглядів, 
належності до національної меншини, майнового стану, наявності інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації. Аналізуються 
законодавчі положення та прецедентна практика Суду ЄС, які закріплюють гендерну рівність (рівність жінок і чоловіків), як 
самостійну та вагому складову принципу соціальної рівності. Політична рівність означає рівність незалежно від державної на-
лежності (громадянства). Зазначається, що даний аспект принципу рівності, на відміну від інших, визнається в праві ЄС з де-
якими застереженнями. По-перше, політична рівність гарантована тільки в сфері застосування Договору про ЄС та Договору 
про функціонування ЄС, без шкоди спеціальним положенням цих Договорів. Відповідно, громадяни однієї держави-члена, що 
мешкають або перебувають в інших державах-членах ЄС, прирівнюються до місцевих громадян не у всіх сферах суспільного 
життя, а лише в тих, які врегульовані правом ЄС. По-друге, політична рівність, як правило, поширюється тільки на громадян ЄС.

Ключові слова: принцип рівності, право Європейського Союзу, юридична рівність, соціальна рівність, гендерна рівність, 
політична рівність. 

Стрельцова О. В. Принцип равенства как общий принцип права Европейского Союза.
В работе анализируется принцип равенства как один из общих принципов права Европейского Союза и ключевой источник 

права этого межгосударственного объединения. Определяется, что данный принцип рассматривается в нескольких аспектах: 
юридическом, социальном и политическом. Юридическое равенство означает равенство всех в правах (перед законом). Соци-
альное равенство означает недопустимость дискриминации по признаку принадлежности к определенной социальной группе 
или категории, в том числе, независимо от пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, языка, веро-
исповедания, убеждений, политических и других взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного 
состояния, наличия инвалидности, возраста или сексуальной ориентации. Анализируются законодательные положения и пре-
цедентная практика Суда ЕС, которые закрепляют гендерное равенство (равенство мужчин и женщин), как самостоятельную 
и важную составляющую принципа социального равенства. Политическое равенство означает равенство независимо от госу-
дарственной принадлежности (гражданства). Указывается, что данный аспект принципа равенства, в отличие от других, при-
знается в праве ЕС с некоторыми оговорками. Во-первых, политическое равенство гарантировано только в сфере применения 
Договора о ЕС и Договора о функционировании ЕС, без ущерба специальным положениям этих Договоров. Соответственно, 
граждане одного государства-члена, которые проживают или пребывают в других государствах-членах ЕС, приравниваются к 
местным гражданам не во всех сферах общественной жизни, а только в тех, которые урегулированы правом ЕС. Во-вторых, по-
литическое равенство, как правило, распространяется только на граждан ЕС. 

Ключевые слова: принцип равенства, право Европейского Союза, юридическое равенство, социальное равенство, гендер-
ное равенство, политическое равенство. 

Streltsova O. Рrinciple of equality as a general principle of European Union law.
This Article stipulates the Principle of equality as one of general principles of European Union law and leading source of law of 

this intergovernmental association. It is determined that this principle is examined in a few aspects: legal, social and political. Legal 
equality means equality all in the rights. Social equality means impermissibility of discrimination depending on belonging to certain 
task force or category, including, not dependency upon sex, race, color of skin, ethnic or social origin, language, religion, persuasions, 
political and other looks, belonging to the national minority, property position, presence of disability, age or sexual orientation. Statutory 
provisions and precedent practice are analysed Ships of ЕU, which fasten gender equality (equality of women and men) as independent 
and important constituent of principle of social equality. Political equality means equality regardless of state belonging (citizenships). 
Specifi ed, that this aspect of principle of equality, unlike other, confesses in a right of ЕU with some reservations. At fi rst, political 
equality is assured only in the fi eld of application of Treaty of ЕU and Treaty of functioning of ЕU, without a damage to application 
of the special positions of these Treaties. Accordingly the citizens of one state-member, which live or are on territory of other states-
members of ЕU, are equated with local citizens not in all spheres of public life, and only in those which are regulated ЕU law. Secondly, 
political equality spreads, as a rule, only on the citizens of ЕU. 

Key words: рrinciple of equality, European Union law, legal equality, social equality, gender equality, political equality.
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Андрій Леонідович Ступак,

аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
Існування будь-якого державно-організованого суспільства неможливе без упорядкування соціаль-

них зв’язків та відносин, що знаходяться в ньому. Будь-яка держава прагне до того, щоб суспільні від-
носини складалися і розвивалися відповідно до встановлених нею юридичних норм.

Правопорядок — це порядок, що заснований на праві, тобто система відносин, що охороняються, за-
хищаються, регулюються правом. 

Поняття «правопорядок» складається із двох слів «право» і «порядок», що досить чітко передають 
сутність явища. Призначення права — вносити певний порядок у взаємовідносини між людьми та їх 
об’єднаннями. Тому правопорядок виступає як стан урегульованості суспільних відносин.

На думку М. Матузова та О. Малько, характер, рівень, зміст, функціонування та забезпечення право-
порядку залежить від того як тлумачиться право [1, с. 433-434]. Якщо під правом розуміти ідею спра-
ведливості, свободи, моральності, гуманізму, загальнодемократичні принципи («неписане право»), тоді 
і поняття правового порядку буде розмитим, аморфним і нестійким. У цьому випадку складається ілю-
зія необов’язковості дотримання законів та інших правових приписів, а достатньо дотримуватися пев-
них поглядів, переконань.

Якщо під правом розуміти чіткі, формально визначені і обов’язкові для всіх юридичні норми, що ви-
ходять від публічної влади та виражають вказані вище цінності («писане право»), відповідно з’являється 
реальна можливість встановлення в суспільстві порядку і стабільності, їх забезпечення, гарантованості. 
Отже, якщо суб’єкти суспільних відносин погоджують свою поведінку з вимогами правових норм, ми 
отримуємо правопорядок.

Більшість теоретиків і практиків підтримують другий варіант інтерпретації права, наголошуючи на 
тому, що основою правового порядку є правова поведінка громадян та їх об’єднань. 

Значний внесок у дослідження поняття та ознак правового порядку внесли роботи відомих вітчизня-
них та російських вчених, зокрема: С. Алексєєва, С. Бобровник, А. Венгерова, М. Байтіна, Д. Керимова, 
М. Козюбри, М. Коркунова, Н. Крестовської, А. Крижанівського, В. Лазарєва, О. Лейста, О. Лукашевої, 
О. Малько, Г. Мальцева, М. Марченка, Л. Матвєєвої, П. Недбайла, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Н. Па-
наріної, П. Рабіновича, В. Сіренка, О. Скакун, Л. Явича тощо.

Метою даної статті є удосконалення визначення поняття «правовий порядок», шляхом з’ясування 
його суттєвих ознак.

Значення правових понять походить із їх властивості відображати найбільш важливі сторони об’єктів 
та явищ дійсності. Поняття розкриваються за допомогою (визначень) дефініцій. Результатом визначен-
ня поняття є текстова конструкція. Розкривається зміст поняття шляхом перерахування найважливі-
ших ознак. Обсяг поняття утворює сукупність предметів (об’єктів), що володіють його ознаками. Зміст 
й обсяг поняття пов’язані між собою. Чітко зафіксований зміст веде до уявлення про обсяг і навпаки [2].

На думку Н. Пархоменко, аналіз терміна «поняття» дозволяє правильно визначити його обсяг та зміст. 
Поняття — форма мислення, що відображає певну множину однорідних предметів або явищ дійсності 
у спільних для них суттєвих ознаках. Під ознакою розуміється те, що характеризує відображуваний 
предмет або явище, у чому воно виявляється і сприймається; ознаки розкривають властивості, якос-
ті та взаємовідношення відповідних явищ. При цьому необхідно зазначити, що в понятті неможли-
во відобразити всі ознаки. По-перше, тому, що їх дуже багато, а по-друге, що існують таки ознаки 
одного явища, охоплені даним поняттям, що не збігатимуться з ознаками інших явищ, які охоплю-
ються тим самим поняттям [3, с. 35].

У сучасній юридичній літературі поняття «правовий порядок» визначаються як:
• об’єктивно зумовлений стан соціального життя, що характеризується внутрішньою узгодженістю 

та упорядкованістю системи правових зв’язків, заснованих на реалізації демократичних, гуманістичних 
принципів і нормативних засадах права і законності; прав, свобод і обов’язків всіх суб’єктів [4, с. 563];

• відносно усталену і мінливу картину правового буття суспільства, яка утворюється домінуванням 
у ньому правозначущої поведінки і правових відносин, що ґрунтуються на цінностях свободи, справедли-
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вості і формальної рівності та виявляє себе як правова захищеність, безпека й упорядкованість суспіль-
ної життєдіяльності, функціонування надійних гарантій реалізації прав та інтересів особи, ефективного 
функціонування інституцій громадянського суспільства і механізмів державної влади [5, с. 6];

• режим (стан) упорядкованості, організованості суспільних відносин, який складається за умов 
законності [6, с. 139]; 

• стан суспільних відносин, що забезпечує їх стабільність, упорядкованість та охорону шляхом фак-
тичної реалізації правових норм і вимог законності [7, с. 543-544]; 

• стан суспільних відносин, що є результатом фактичного здійснення законодавства в умовах режи-
му законності, який забезпечує здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків всі-
ма суб’єктами суспільних відносин (органами державної влади, посадовими особами, громадянами, 
їх об’єднаннями, підприємствами, установами тощо) [8, с. 362]; 

• стан (режим) правової упорядкованості (урегульованості і погодженості) системи суспільних від-
носин, що складається в умовах реалізації законності, тобто це атмосфера нормального правового жит-
тя, що встановлюється в результаті точного і повного здійснення приписів правових норм (використан-
ня прав, виконання обов’язків, додержання заборон) усіма суб’єктами права [9, с. 669];

• фактичний стан упорядкованості, урегульованості та організованості суспільних відносин, який 
формується і функціонує на основі права, виявляється в правомірній поведінці учасників правопорядку 
та гарантується й захищається з боку держави [10, с. 9]; 

• система суспільних відносин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і здійснюються в 
суспільстві відповідно до вимог норм права [11, с. 253];

• систему суспільних відносин, що виникає на основі права і законності, яка заснована на праві і за-
конності, організація суспільного життя, що відображає якісний стан суспільних відносин або як стан 
фактичної упорядкованості суспільних відносин, що виражає реальне, практичне здійснення вимог за-
конності [12, с. 222];

• засноване на праві упорядкування суспільних відносин, що є результатом здійснення принципів за-
конності та відображається у правомірній поведінці їх учасників [13, с. 385]; 

• той соціальний результат, до якого прагне держава і весь народ, використовуючи будь-які важелі 
та засоби [14, с. 386];

• фактично існуюча практика юридичного регулювання відносин, що виникають між людьми і со-
ціальними спільностями [15, с. 43-49]. Автор характеризує, перш за все, не декларовані, а реально працю-
ючі і прийняті в даному суспільстві процедури і механізми застосування права. Саме у його межах здій-
снюються права, свободи і обов’язки, якими володіють суб’єкти права. Таким чином, держава не має 
надійнішого способу забезпечення прийнятних стандартів життєдіяльності людей, як через зміцнення і 
вдосконалення правового порядку. 

Отже, виходячи із різних визначень «правовий порядок» розглядається як «стан упорядкованості 
суспільного життя, що заснований на праві та законності», «система суспільних відносин, яка встанов-
люється в результаті виконання приписів правових норм всіма суб’єктами права», «системи правовід-
носин, що виникає та розвивається відповідно до норм права та забезпечує реалізацію цілей правового 
регулювання», «порядок у суспільних відносинах, що регулюються правом, завдяки якому гарантується 
реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників суспільних відносин, забезпечується 
їх правомірна поведінка» тощо.

Зокрема, А. Крижанівським досліджена категорія «сучасний правовий порядок», що ґрунтується на 
розумінні плюралістичності правових джерел, є легітимним, легальним, морально обґрунтованим і ре-
лігійно вивіреним, економічно доцільним. Сучасний правовий порядок, зазначає автор, це громадський 
правовий порядок, оскільки його образ, стандарти та підтримка продукуються і легітимуються грома-
дянським суспільством, транслюються ним на державу.

Наведені різні визначення поняття правового порядку свідчать про те, що правовий порядок є склад-
ним, багатогранним, змістовним феноменом. 

Отже, розуміння правового порядку як стану (режиму) правової упорядкованості суспільних відно-
син; зв’язок з правомірною поведінкою, законністю, державною волею тощо, збіднюють сприйняття 
всієї правової реальності, оскільки за межами її осягнення залишають соціальні підґрунтя, характерис-
тики правового порядку як соціально-правового феномена, буття якого корелюється на рівні основ всієї 
системи забезпечення цілісності і життєдіяльності соціуму [5, с. 6, 15].

Необхідно зазначити, що ознаки правового порядку були достатньо висвітлені у науковій та навчаль-
ній літературі. Отже, зупинимося більш детальніше на деяких з них.

Природа правопорядку та його сутнісна характеристика, зазначає С. Бобровник, пов’язується із ви-
значення основних ознак цього поняття:
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• це результат свідомої, раціональної, вольової діяльності як окремих соціальних суб’єктів, так і 
держави;

• засіб забезпечення і результат правової самоорганізації суспільства;
• правопорядок підтримується і забезпечується державою;
• він існує у режимі законності;
• підставою правопорядку є чинні правові норми, вміщені у правові тексти;
• змістом правопорядку є правомірна поведінка суб’єктів, що використовують надані права та вико-

нують покладені обов’язки;
• є результатом реалізації правових норм;
• забезпечує необхідні умови щодо здійснення суб’єктами наданих прав;
• засновується на своєчасному та усвідомленому виконанні юридичних обов’язків;
• пов’язаний з невідворотністю юридичної відповідальності за скоєне правопорушення [7, с. 544].
М. Байтін виокремлює наступні головні ознаки правового порядку:
• це порядок у суспільних відносинах, що врегульовані правом, тобто це внутрішньо погоджена сис-

тема правових відносин;
• це порядок, при якому державою гарантуються реалізація суб’єктивних прав і виконання юридич-

них обов’язків учасників правовідносин;
• це підзаконний порядок в суспільному житті, основний зміст якого складає правомірна поведінка, 

практичне здійснення законності [16, с. 480].
Н. Крестовська та Л. Матвєєва перелічують наступні ознаки правового порядку: правопорядок є ста-

ном впорядкованості суспільних відносин, передбачених нормами права. Антиподом правового порядку 
виступає свавілля суб’єктів права щодо один одного, породжений свавіллям хаос; правопорядок — це ре-
зультат проведення в життя принципу законності та інших принципів права; змістом правопорядку є право-
мірна поведінка суб’єктів права; правопорядок забезпечується державою [17, с. 374].

Автори підручника «Загальна теорія держави і права» [18, с. 523-524] виокремлюють низку істотних 
ознак правового порядку:

• правопорядок виступає метою і фактичним результатом існування права, що, у свою чергу, є для 
нього основою, необхідною передумовою;

• правопорядок існує лише за наявності правозаконності;
• правопорядок передбачає високо узгоджену дію механізму правового регулювання;
• правопорядок нерозривно пов’язаний з правовою державою, оскільки, по-перше, тільки суспіль-

ство, в якому існує правова держава, дає можливість появи справжнього правопорядку; по-друге, право-
порядок спирається на складну систему організаційних, примусових та інших заходів з боку правової 
держави; по-третє, сам правопорядок виступає однією з істотних ознак правової держави;

• важливим супутником правового порядку є також соціальний характер держави;
• правопорядок є станом суспільного життя, який характеризує взаємне розташування, зв’язки, 

взаємодію окремих елементів соціальних систем, у першу чергу, правової.
О. Скакун зазначає наступні ознаки правопорядку: закладається в правових нормах у процесі право-

творчості; спирається на принцип верховенства і панування закону в галузі правових відносин; встанов-
люється в результаті реалізації правових норм, тобто через здійснення законності в правореалізаційній 
діяльності; створює сприятливі умови для використання суб’єктивних прав; припускає своєчасне і повне 
виконання всіма суб’єктами юридичних обов’язків; вимагає невідворотності юридичної відповідальності 
для кожного, хто вчинив правопорушення; встановлює сувору громадську дисципліну; передбачає чітку та 
ефективну роботу всіх державних і приватних юридичних органів і служб, насамперед правосуддя; ство-
рює умови для організованості громадянського суспільства і режим сприяння для індивідуальної свободи; 
забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу [9, с. 670].

Отже, правопорядок характеризує, відображає правову структуру суспільства, тобто ту частину сус-
пільства, яка врегульована нормами права. В неї входять суб’єкти права, їх правовий стан, суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки, що належать їм, компетенція, що встановлена органом влади, управління 
і установи, громадські організації з відповідним правовим статусом.

Крім того, правовий порядок включає в себе різноманітні правові процедури, зокрема, порядок ви-
никнення, зміни і припинення правових зв’язків між суб’єктами права, різні процеси правового життя 
суспільства, які є структурними частинами правового порядку, оскільки відбуваються у правових рамках.

Слід зазначити, що правовий порядок являє собою регламентований правовими положеннями по-
рядок, що складається в тих сферах функціонування суспільства, де мають силу правові приписи, коли 
суспільні відносини «реагують» на право у вигляді певного юридичного результату [19, с. 671].

Безумовно, правопорядок — це стан правових відносин — конституційних, адміністративних, мате-

Ступак А. Л. Поняття та ознаки правового порядку



286 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

ріальних і процесуальних, регулятивних і охоронних.
Отже, для правового порядку є характерним: відображається корінне питання політики — питан-

ня державної влади; поєднуються дві засади: об’єктивні закони і тенденції розвитку, життєві реалії, 
соціальна нормативність та потреба в упорядкуванні як обов’язкова умова функціонування суспіль-
ства, діяльність держави, суспільства з правової регламентації і упорядкування важливих для сус-
пільства відносин; вирішальне значення у формуванні правового порядку посідає держава; це явище 
державно-правове, тобто він виникає і здійснюється лише там, де виникає, розвивається та функці-
онує державна влада, яка завжди зацікавлена у правовому порядку; це завершальний етап всіх юри-
дичних форм і процесів.

На наш погляд, вищевказані ознаки правового порядку дозволяють охарактеризувати правовий по-
рядок як порядок, що забезпечує стабільність суспільного життя і соціальний прогрес. Оскільки він 
визначається правом та забезпечується державою, закріплює найбільш важливі риси та сторони соціально-
економічного ладу, систему політичних відносин у країні.

Слушною є думка вітчизняних вчених, які наголошують, що правопорядок в Україні ще не досяг 
високого рівня розвитку та характеризується недостатньою стабільністю [18, с. 525]. Шлях до станов-
лення реального правопорядку непростий. Він пролягає через побудову в українському суспільстві 
обов’язкових елементів соціальної, правової, демократичної держави. Зараз же недостатня узгодженість 
законодавства, недоліки правореалізаційної практики, поширення правового нігілізму стають на заваді 
правовому порядку в Україні.

Виокремимо наступні ознаки правового порядку:
• зв’язок з державою — існуючий правопорядок забезпечується державою, охороняється нею від по-

рушень. Не випадково однією з основних функцій держави є охорона правового порядку; 
• формальна визначеність — правовий порядок базується на формально визначених правових при-

писах, реалізація яких і забезпечує визначеність суспільних відносин. Цим від відрізняється від системи 
відносин, що виникли у результаті дії інших соціальних норм, де відсутні чіткі формальні орієнтири, 
зокрема, роль суб’єктивних моментів є великою; 

• це результат свідомої, раціональної, вольової діяльності як окремих соціальних суб’єктів, так і 
держави; 

• нормативно закріплена модель правомірної поведінки суб’єктів — правопорядок — це результат 
неухильного дотримання правових норм та правомірної поведінки суб’єктів права. Зазначена ознака по-
лягає в тому, що «матеріальний зміст» правової норми складає перелік основних ознак акта поведінки. 
Передбачена в правовій нормі модель поведінки сформульована не пасивно: правова норма вказує на 
відношення держави до цієї моделі, отже, пропонує, дозволяє або забороняє зазначену в ній поведінку. 
Тому її варто вважати моделлю, у першу чергу, «належної» поведінки [20, с. 15-18, 24].

Підсумовуючи, зазначимо, що ознаки можуть бути певним чином систематизовані. У самому загаль-
ному вигляді можна поділити їх на дві групи: зовнішні, тобто ті, які характеризують юридичну форму; і 
внутрішні, які визначають зміст правового порядку. Констатуючи відсутність єдиного підходу до визна-
чення ознак правового порядку, виокремимо наступну систему ознак правового порядку: 

• зовнішні ознаки: зв’язок з державою (підтримується і забезпечується державою); формальна ви-
значеність (правовий порядок базується на формально визначених правових нормах, що вміщені у 
правові тексти);

• внутрішні ознаки: це результат свідомої, раціональної, вольової діяльності як окремих соціальних 
суб’єктів, так і держави; нормативно закріплена модель правомірної поведінки суб’єктів, що використо-
вують надані права та виконують покладені обов’язки.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що правовий порядок має місце, коли: всі суспільні відносини, що 
потребують юридичного захисту, упорядковані відповідно до об’єктивно обумовлених потреб суспіль-
ства; стан суб’єктів юридично упорядкованих суспільних відносин у відповідних сферах є стійким та 
стабільним; правові приписи проводяться в життя у відповідності з принципами правової законності.

Аналіз вищенаведених понять і ознак дозволяє сформулювати авторське визначення правового по-
рядку як стану правового життя суспільства, який характеризується свідомою, раціональною, вольо-
вою діяльністю соціальних суб’єктів, базується на формально визначених правових нормах, які вмі-
щені у правові тексти, відображається у правомірній поведінці учасників правопорядку, гарантується 
і захищається з боку держави.
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Ступак А. Л. Поняття та ознаки правового порядку. 
У статті розглядається поняття «правовий порядок» та з’ясовуються його суттєві ознаки. Зокрема, ознаки правового поряд-

ку характеризують його як порядок, що забезпечує стабільність суспільного життя і соціальний прогрес, оскільки він визнача-
ється правом та забезпечується державою, закріплює найбільш важливі риси та сторони соціально-економічного ладу, систему 
політичних відносин в країні.

Зазначено, що правовий порядок має місце, коли: всі суспільні відносини, що потребують юридичного захисту, упорядковані 
відповідно до об’єктивно обумовлених потреб суспільства; стан суб’єктів юридично упорядкованих суспільних відносин у відпо-
відних сферах є стійким та стабільним; правові приписи проводяться в життя у відповідності з принципами правової законності.

Сформульовано авторське визначення правового порядку як стану правового життя суспільства, який характеризується 
свідомою, раціональною, вольовою діяльністю соціальних суб’єктів, базується на формально визначених правових нормах, 
які вміщені у правові тексти, відображається у правомірній поведінці учасників правопорядку та гарантується і захищається з 
боку держави.

Ключові слова: правовий порядок, зв’язок з державою, формальна визначеність, правомірна поведінка. 

Ступак А. Л. Понятие и признаки правового порядка. 
В статье рассматривается понятие «правовой порядок» и выясняются его существенные признаки. В частности, признаки 

правового порядка характеризуют его как порядок, который обеспечивает стабильность общественной жизни и социальный 
прогресс, поскольку он определяется правом и обеспечивается государством, закрепляет наиболее важные черты и стороны 
социально-экономического строя, систему политических отношений в стране.

Отмечено, что правовой порядок имеет место, когда: все общественные отношения, требующие юридической защиты, 
упорядочены согласно объективно обусловленных потребностей общества; состояние субъектов юридически упорядоченных 
общественных отношений в соответствующих сферах является устойчивым и стабильным; правовые предписания проводятся 
в жизнь в соответствии с принципами правовой законности.

Сформулировано авторское определение правового порядка как состояния правовой жизни общества, характеризуется со-
знательной, рациональной, волевой деятельностью социальных субъектов, базируется на формально определенных правовых 
нормах, которые помещены в правовые тексты, отражается в правомерном поведении участников правопорядка и гарантирует-
ся и защищается со стороны государства.

Ключевые слова: правовой порядок, связь с государством, формальная определенность, правомерное поведение.

Stupak A. Сoncept and features of the legal order.
In the article a concept «Legal order» is examined and his substantial signs turn out. In particular, the signs of legal order characterize 

him as an order which provides stability of public life and social progress, as he is determined a right and provided the state, fastens the 
most essential lines and sides of socio-economic line-up, system of political relations in a country.

Noted that the legal order takes place when: all social relations that require legal protection, sorted by objectively determined needs 
of society, the state entities legally organized public relations in these areas is sustainable and stable, the legal provisions made in life in 
accordance with the principles of legal legitimacy.

The authors’ defi nition of the legal status of the legal order as a society, which is characterized by a conscious, rational, volitional 
activities of social actors, based on the formally defi ned legal standards that are contained in legal texts is refl ected in the behavior of 
participants lawful order and guaranteed and protected by the state

Key words: legal order, connection with the state, formal defi niteness, good behaviour.
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МОРАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: 

ВСТУП ДО РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ
Розвиток будь-якої сучасної демократичної держави передбачає не лише закріплення на конститу-

ційному та законодавчому рівнях прав і свобод людини та громадянина, а й визначення дієвих механіз-
мів їх належного гарантування та практичного забезпечення. Незважаючи на пріоритетність саме да-
ного напряму розвитку демократичного суспільства, його в жодному разі не потрібно абсолютизувати, 
оскільки це може призвести до деформованого сприйняття прав і свобод як абсолютних та безмежних 
благ, що, безумовно, буде мати шкідливі або навіть небезпечні наслідки для громадян держави. З ураху-
ванням зазначеного, для забезпечення поступального стабільного розвитку держави, а також безпечних 
та повноцінних умов існування кожного індивіду, будь-яка демократична держава повинна мати відпо-
відну систему правових обмежень прав і свобод людини та громадянина.

У сучасній юридичній літературі загальнотеоретичній проблематиці прав і свобод людини та грома-
дянина, у тому числі й тих чи інших аспектів їх обмежень, присвячено чимало наукових праць, авторами 
яких, зокрема, є: С. Алексєєв, В. Бачинін, О. Зайчук, О. Малько, Г. Мальцев, М. Марченко, М. Матузов, 
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабінович, Д. Раз, О. Скакун, О. Цибулевська, Ю. Шемшученко та інші 
вчені. Водночас, на теперішній час і досі не достатньо дослідженою залишається проблема визначення 
моральних критеріїв обмеження прав і свобод людини та громадянина.

Метою цієї статті є визначення моральних критеріїв обмеження прав і свобод людини та громадяни-
на в демократичному суспільстві.

Слід зазначити, що проблема обмеження прав і свобод людини та громадянина має комплексний ха-
рактер, оскільки вона може проявлятися в різноманітних аспектах, один з яких безпосередньо стосуєть-
ся взаємозв’язку та взаємодії права та моралі як соціальних регуляторів. У сучасних умовах проблема 
обмеження прав і свобод людини та громадянина не обмежена лише внутрішньою юрисдикцією кон-
кретної держави, а стосується міжнародного співтовариства в цілому. Як відомо, фундаментальні права 
і свободи людини визначені у низці міжнародно-правових документів, які, серед іншого, визначають 
мету та межі встановлення обмежень цих прав. Одним із критеріїв такого обмеження є мораль.

Зокрема, у ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. зазначено, що «при здій-
сненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені 
законом виключно з метою забезпечення належного визнання й поваги прав і свобод інших та забез-
печення справедливих вимог моралі, громадського порядку й загального добробуту в суспільстві» [1]. 
Мораль як один із можливих критеріїв обмеження прав і свобод людини закріплюється також в окре-
мих нормах Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р., що стосуються 
тих чи інших видів прав [2].

Необхідно зазначити, що в незалежній Україні свого часу було прийнято окремий закон [3], спрямо-
ваний на забезпечення захисту суспільної моралі від розповсюдження продукції, що негативно впливає 
на суспільну мораль. Не вдаючись до аналізу його норм на предмет їх зваженості та ефективності в 
контексті сучасних реалій життя українського суспільства, потрібно все ж визнати, що його зміст обме-
жується колом відносин, що пов’язані лише з виробництвом та обігом в Україні продукції, яка негативно 
впливає як на суспільну мораль, так і на індивідуальну мораль особистості. Даний висновок ґрунтуєть-
ся на тому, що сфера моралі є складним соціонормативним феноменом, негативний вплив на який не 
можна зводити лише до пропаганди війни, національної ворожнечі, фашизму, порнографії, шкідливих 
звичок тощо. Дане твердження можна обґрунтувати за допомогою таких міркувань.
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Зокрема, всіма визнаним є факт, що найбільш загальними категоріями, за допомогою яких розмеж-
овується та протиставляється моральне та аморальне, є «добро» та «зло». Отже, правильне розуміння, а 
відтак і протиставлення цих понять, створює надійну та найбільш дієву основу для морального розвит-
ку суспільства, без якого загальний суспільний прогрес є лише фікцією.

Так, у філософсько-правовій літературі добро визначається як філософсько-етична категорія, що є антро-
пологічною релятивізованою модифікацією універсалії блага, яке відповідає інтересам і потребам конкретних 
індивідів та спільнот. У такий спосіб сучасні вчені В. Бачинін та М. Панов вважають, що добро «релятивне і 
збігається з приватними цілями окремих індивідів та спільнот», а благо — це абсолютне і універсальне, тобто 
те, що відповідає інтересам усього людського роду в цілому і здатне служити найбільш повному розкриттю 
родової сутності людини. Зло ж, на відміну від добра, — це філософсько-етична універсалія, що позначає 
найбільш шкідливі та небезпечні форми неналежного в бутті людей [4, с. 100, 128; 5, с. 119].

Слід зауважити, що вся історія розвитку людства переконливо засвідчила, що попри всі намагання 
знайти абсолютні та універсальні засади добра (блага) і зла, які б однаково розумілися та сприймалися 
кожним індивідом, поняття зазначених моральних феноменів в їх конкретних проявах і на сьогодні про-
довжують по-різному тлумачитися в певних просторово-темпоральних координатах.

У цьому контексті варто погодитися з О. Цибулевською, що в територіально відособленому суспіль-
стві мораль органічно вкорінена в духовну сферу життя суспільства, оскільки вона «отримує» свою силу 
в мудрості минулих поколінь. Цим і пояснюється той факт, що суспільна мораль у різних державах має 
свої особливості, що далеко не завжди співпадають між собою. В умовах глобалізації, коли об’єктивно 
відбувається зближення не лише правових, а й духовно-моральних систем, суттєво підвищилася загроза 
втрати духовно-культурної ідентичності. У першу чергу, це стосується норм суспільної моралі [6, с. 190]. 
Це ж саме певною мірою стосується й інших соціонормативних феноменів і, в першу чергу, права, яке 
також являє собою невід’ємну складову культури певного народу.

Виходячи з зазначеного, можемо констатувати, що суспільна та індивідуальна мораль може мати і, 
як правило, має свої окремі особливості у тому чи іншому суспільстві або державі. Такі особливості, 
що відрізняють моральні канони одного соціуму від іншого, як правило, обумовлюються специфікою 
історичного розвитку відповідного суспільства, яка, в свою чергу, органічно взаємопов’язана зі спо-
собом мислення, світосприйняттям, духовною насиченістю життя суспільства, особливостями куль-
турного конформізму тощо, що є основою соціально-психологічного портрету ментальності особис-
тості та суспільства в цілому.

Незважаючи на це, слід погодитися з думкою В. Бачиніна про те, що «будь-яка цивілізація тримаєть-
ся на достатньо чітких та твердих розмежуваннях між допустимим та забороненим. Ці розмежування 
створюють поле нормативно-ціннісної напруги, де має місце і правова реальність, у межах якої люди 
вимушені існувати. Підкорення цивілізаційним нормам, пануючим у правовому просторі, є для люди-
ни нормальним способом існування. Приборкувати інстинкти та пристрасті, придушувати агресивність, 
приборкувати імморальні імпульси — все це для цивілізованої людини є обов’язком перед суспільством, 
оточуючими та самим собою. І правова реальність разом з нормами права дозволяють індивіду викону-
вати цей обов’язок. Людина, знаючи про свою споконвічну свободу, що вона рівною мірою за власною 
волею може дотримуватися норм, а може і нехтувати ними, тим не менше обирає шлях підкорення їх ви-
могам і не страждає від обмеження почуття власної гідності. Навпаки, вона негайно отримує нагороду 
у вигляді зростаючої самоповаги» [7, с. 703].

Отже, правова реальність, центральною складовою якої є норми права, існує в межах визначеної 
нормативно-ціннісної парадигми, яка в цілому і забезпечує нормальне існування та функціонування 
суспільства та його членів. І в цьому аспекті аксіоматичним є те, що правові норми, які можуть прий-
матися або санкціонуватися лише державою в особі уповноважених на те суб’єктів правотворчості, по-
винні «підтримувати» моральні канони, що історично склалися у суспільстві. Якщо така «підтримка» з 
тих чи інших причин «пробуксовує», то, як свідчить суспільна практика, мораль як особлива сфера люд-
ського існування поступово починає розмиватися в інших соціальних явищах, внаслідок чого нерідко 
має місце навіть спотворення вихідних за своїм споконвічним змістом моральних постулатів у їх пряму 
сутнісну протилежність. За таких умов «добро» може легко перетворитися на «зло».

З урахуванням зазначеного неприпустимим є, зокрема, прийняття з будь-яких мотивів норматив-
но-правових актів, в тому числі законів, які «урівнюють» практично у всіх правах осіб традиційної та 
нетрадиційної сексуальної орієнтації, зокрема, встановлюють можливість цих осіб офіційно реєстру-
вати шлюби між собою, всиновлювати дітей, займати будь-які посади тощо. Безумовно, що прийнят-
тя подібних нормативно-правових актів на державному рівні не лише повністю нівелює об’єктивно 
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необхідні для нормального розвитку суспільства моральні критерії обмеження прав і свобод людини, а 
й створює своєрідну офіційну (державну) підтримку і підґрунтя для необмеженого та неконтрольо-
ваного розпалювання біологічних інстинктів, розваг, задоволень та бажань людини в їх протипри-
родному напрямі. Адже загальновідомим є факт, що будь-які розваги та задоволення, яких прагне 
людина, повинні мати свою чітко визначену межу, основною метою якої є забезпечення нормального 
існування та функціонування людини і суспільства в цілому. При цьому така чітко визначена в ціліс-
ному та узгодженому соціонормативному вимірі межа забезпечує об’єктивно-суб’єктивне прагнен-
ня людини отримувати задоволення та розважатися у корисному для розвитку суспільства напрямі, 
оскільки відомими та підтвердженими практикою є слова французького філософа та письменника 
Маркіза де Сада, який проповідував ідею абсолютної свободи, що не була б обмежена ані мораллю, 
ані релігією, ані правом: «коли вам набридає одне задоволення, вас тягне до іншого, і межі цьому 
немає. Вам робиться нудно від банальних речей, вам хочеться чого-небудь незвичайного, і, врешті-
решт, останнім притулком хтивості є злочин» [8, с. 136].

Крім цього, не можна також брати до уваги в контексті обґрунтування доцільності прийняття подіб-
них нормативно-правових актів і так звані «благі наміри» забезпечення основоположних принципів 
права та одночасно фундаментальних метафізичних за своїм змістом моральних категорій гуманізму, 
рівності, справедливості та свободи, оскільки в цьому випадку вказані цінності будуються лише на мо-
делі антропоцентризму і зовсім не враховують об’єктивно існуючої синтетичної природи світобудови, 
яка, на думку автора, базується на трьох основних засадах: Бог, Природа та Людина. Зокрема, наслідком 
такої викривленої суто антропоцентричної моделі сприйняття гуманізму, рівності, свободи та справед-
ливості є логічне зростання релятивізму у розумінні відповідних цінностей, а також різних форм дефор-
мації всієї свідомості особи, основною засадою якої в такому разі стає власна егоїстична зарозумілість.

Таким чином, незважаючи на те, що кожний індивід в тій чи іншій мірі «коригує» моральні норми 
з огляду на свої, насамперед, індивідуальні психологічні особливості та інтереси, так звана «приватна» 
мораль не може не враховувати вимоги історичного соціального досвіду та розумності, завдяки яким, 
безсумнівно, також формується моральна свідомість особистості. За словами Г. Мальцева «мораль 
отримує певне значення в людському житті внаслідок того, що вона є об’єктивним порядком, який скла-
дається в результаті нормативного регулювання міжособистісних, соціально групових та інших масових 
відносин у суспільстві. Мораль мало чого була б варта, якби вона надавала окремій людині лише засоби 
до якнайкращого влаштування життя. Її значення для особистості полягає в тому, що вона впорядковує 
людське співжиття, націлена на гармонізацію зв’язків між людьми, які повинні жити у згоді між собою. 
Об’єктивними є сам процес морального регулювання, що розгортається в широких масштабах, мораль-
ні норми, які пред’являються в імперативній формі людині суспільством та забезпечуються суспільним 
авторитетом, моральні відносини, в яких лише і може проявитися все багатство моральних характерис-
тик окремої особистості. Безумовно, об’єктивного виразу потребує функціональне призначення моралі 
бути чинником улаштування суспільства, стимулювати, впливати та оформляти соціальні комунікації, 
здійснювати інтеграцію людських колективів, великих і малих соціальних груп. Обмеження ж дії мора-
лі сферою внутрішніх мотивів та психологічних переживань людини, якщо повністю не виключає цих 
функцій, то, принаймні, практично знижує їх значення [9, с. 6-7].

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити наступні висновки:
1. моральні критерії обмеження прав і свобод людини не можна зводити лише до обмежень, 

пов’язаних з обігом та розповсюдженням шкідливої інформаційної продукції, оскільки сфера моралі 
є набагато ширшою та включає в себе найзагальніші ціннісні метафізичні орієнтири добра і зла, за до-
помогою яких здійснюється оцінка тих чи інших діянь або обставин у сфері соціальної дійсності;

2. моральні норми, що об’єктивно історично сформувалися в певному суспільстві, потребують суттє-
вої підтримки з боку права як ексклюзивного державного регулятора суспільних відносин, у тому числі 
й у контексті обмеження прав і свобод людини. Особливої необхідності та значущості така підтримка 
набуває саме в умовах демократичного розвитку суспільства, одним із основних принципів якого є «до-
зволено все, що прямо не заборонено законом». Якщо держава не надає такої підтримки моралі через 
відповідні правові норми, а тим більше порушує її постулати, це призводить до посилення деструктив-
них процесів у суспільстві і, насамперед, у свідомості людей;

3. здійснення громадянами своїх прав і свобод не повинно заподіювати шкоду іншим особам, інтер-
есам суспільства та держави. Досягти цього можна лише за умови, що відповідна активна або пасивна 
поведінка індивіда, спрямована на реалізацію права, буде відповідати пануючим у суспільстві мораль-
ним принципам та настановам.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Сунєгін С. О. Моральні критерії обмеження прав і свобод людини та громадянина: вступ до розгляду питання.
Стаття в постановочному варіанті «піднімає» проблему моральних критеріїв обмеження прав і свобод людини і громадянина. 

Зазначається, що проблема обмеження прав і свобод людини і громадянина має комплексний характер, один з яких безпосередньо 
стосується взаємозв’язку і взаємодії права та моралі як соціальних регуляторів. Автором акцентується увага на тому, що суспільна 
та індивідуальна мораль, як правило, мають свої особливості у тій чи іншій державі, що обумовлюються специфікою історич-
ного розвитку відповідного суспільства. Разом з тим підкреслюється об’єктивний характер моралі як соціонормативної системи. 
В результаті дослідження автор робить такі висновки: 1) моральні критерії обмеження прав і свобод людини не можна зводити 
лише до обмежень, пов’язаних з обігом та розповсюдженням шкідливої інформаційної продукції, оскільки сфера моралі є набагато 
ширшою та включає в себе найзагальніші ціннісні метафізичні орієнтири добра і зла, за допомогою яких здійснюється оцінка тих 
чи інших діянь або обставин у сфері соціальної дійсності; 2) моральні норми, що об’єктивно історично сформувалися в певному 
суспільстві, потребують суттєвої підтримки з боку права як ексклюзивного державного регулятора суспільних відносин, у тому 
числі й у контексті обмеження прав і свобод людини. 3) здійснення громадянами своїх прав і свобод не повинно заподіювати шкоду 
іншим особам, інтересам суспільства та держави. Досягти цього можна лише за умови, що відповідна активна або пасивна по-
ведінка індивіда, спрямована на реалізацію права, буде відповідати пануючим у суспільстві моральним принципам та настановам.

Ключові слова: право, права людини і громадянина, мораль, обмеження прав і свобод людини та громадянина, суспільна та 
індивідуальна мораль, правова реальність, нормативно-правовий акт.

Сунегин С. А. Моральные критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина: вступление к рассмотре-
нию вопроса.

Статья в постановочном варианте «поднимает» проблему моральных критериев ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. Указывается, что проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина имеет комплексный характер, один 
из которых непосредственно касается взаимосвязи и взаимодействия права и морали как социальных регуляторов. Автором 
акцентируется внимание на том, что общественная и индивидуальная мораль, как правило, имеют свои особенности в том 
или другом государстве, что обуславливается спецификой исторического развития соответствующего общества. Вместе с тем 
подчёркивается объективный характер морали как соционормативной системы. В результате исследования автор делает та-
кие выводы: 1) моральные критерии ограничения прав и свобод человека нельзя сводить лишь к ограничениям, связанным 
с оборотом и распространением вредной информационной продукции, поскольку сфера морали намного шире и включает в 
себя самые общие ценностные метафизические ориентиры добра и зла, с помощью которых осуществляется оценка тех или 
других деяний либо обстоятельств в сфере социальной действительности; 2) моральные нормы, которые объективно исто-
рически сформировались в определённом обществе, требуют существенной поддержки со стороны права как эксклюзивного 
государственного регулятора общественных отношений, в том числе и в контексте ограничения прав и свобод человека; 
3) осуществление гражданами своих прав и свобод не должно причинять вреда другим лицам, интересам общества и государ-
ства. Достичь этого можно лишь при условии, что соответствующее активное или пассивное поведение индивида, направлен-
ное на реализацию права, будет отвечать господствующим в обществе моральным принципам и установкам.

Ключевые слова: право, права человека и гражданина, мораль, ограничение прав и свобод человека и гражданина, обще-
ственная и индивидуальная мораль, правовая реальность, нормативно-правовой акт.

Sunegin S. Moral criteria of limiting human rights and liberties: introduction to this matter.
In the initial variant the article «arises» a problem of moral criteria of limiting human rights and liberties. It is indicated that the 

problem of limiting human rights and liberties has a complex character, one of which directly affects interconnections and interaction 
of law and moral as social regulators. The author pays attention that social and individual moral — as a rule — have their particular 
peculiarities in that or another state, which is stipulated by specifi cs of historical development of such-and-such society. Nevertheless, 
with this objective character of moral as a socio-normative system is stressed. As a result of an investigation the author draws such 
conclusions: 1) moral criteria of limiting human rights and liberties are not allowed to reduce only to limitations linked with a turnover 
and spread of harmful information production as a sphere of moral is much wider and includes the most general valuable metaphysical 
guideline of good and evil, with help of which one or another deeds or circumstances in social reality are rated; 2) moral standards 
that are objective and historically formed in a certain society require essential support of law as an exclusive public regulator of social 
relationships including the context of a limitation of human rights and liberties; 3) rights and liberties enacted by citizens don not have 
to do harm to another persons, interests of society and state. This may be achieved providing that corresponding active or passive 
behavior of an individual, directed to a realization of law, responds to predominating moral principles and statements.

Key words: law, human rights, moral, a limitation of human rights and liberties, social and individual moral, reality of law, normative 
legal act.

Сунєгін С. О. Моральні критерії обмеження прав і свобод людини та громадянина…
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ

Серед загальновідомих, усталених категорій, які надають можливість розкрити сутність правового 
регулювання є такі, яким в юридичній науці приділено недостатньо уваги незважаючи на те, що вони є 
надзвичайно важливими в процесі аналізу правового регулювання. До таких категорій можна віднести 
принципи правового регулювання. Принципи правового регулювання відображають об’єктивні законо-
мірності розвитку суспільства, держави, впливають на поведінку суб’єктів забезпечуючи правопорядок.

В узагальненому вигляді аналіз проблеми, пов’язаної з тлумаченням категорії «принципи правового 
регулювання», доречно розглядати з таких позицій:

• з урахуванням творчого доробку науковців по даній проблемі, з подальшою загальнотеоретичною 
розробкою та можливими уточненнями вихідної позиції на сучасному етапі розвитку юридичної науки;

• виокремлення особливостей принципів правового регулювання у порівнянні з принципами права 
та формування авторського розуміння категорії «принципи правового регулювання»;

• здійснення загальнотеоретичної характеристики основних принципів правового регулювання.
У зв’язку з цим існує нагальна потреба аналізу сутності принципів правового регулювання та їх 

взаємозв’язку з суміжними правовими категоріями, що обумовлює актуальність даного дослідження.
Проблема розуміння принципів правового регулювання знайшла належне місце в працях таких уче-

них як: С. Алексєєв, С. Бобровник, А. Бобильов, О. Вітченко, В. Гойман, В. Горшеньов, Ю. Гревцов, 
Л. Завадська, О. Зайчук, В. Казимирчук, А. Колодій, В. Кудрявцев, Ю. Кривицький, С. Лисенков, О. Маль-
ко, О. Мельник, Н. Оніщенко, А. Поляков, П. Рабінович, Ю. Решетов, В. Сирих, О. Скакун, О. Скурко, 
В. Шабалін, К. Шундіков, Ю. Шемшученко, Л. Явич тощо.

Метою даної статті є з’ясування теоретичних основ розуміння сутності принципів правового регу-
лювання та їх особливостей.

Не претендуючи на вичерпне висвітлення всіх можливих варіантів інтерпретації категорії «прин-
ципи правового регулювання» варто зазначити, що у науковій літературі сформувалося неоднозначне 
розуміння даної категорії. Це зумовлено рядом факторів: по-перше, принцип — категорія об’єктивно-
суб’єктивна, її визначення в більшості випадків залежить від правосвідомості суб’єкта, спрямованості 
дослідження, наукової школи; по-друге, дане визначення формувалося протягом тривалого періоду часу, 
його зміст змінювався в залежності від тих змін, що відбувалися в суспільстві та науковому світогляді; 
по-третє, різні напрями в розумінні самої категорії «правове регулювання» обумовлює різне розуміння 
її принципів, неоднозначну їх класифікацію та систему.

У науковій літературі під принципами розуміють основні начала у відповідності до яких здійснюєть-
ся правове регулювання [12, с. 71]. 

Слід погодитись із думкою М. Осипова в тому, що принципи правового регулювання є різновидом 
принципів права, оскільки правове регулювання є одним із проявів сутності права [12, с. 72]. Поряд 
із цим С. Алексєєв використовує критерій позитивності аналізуючи принципи права. Вчений зазначає, 
що принципи права охоплюються поняттям нормативного припису. Зазначаючи, що принципи права 
є такими правовими явищами, які безпосередньо пов’язують зміст права з його основами — тими за-
кономірностями суспільного життя, на яких дана система права побудована та які вона закріплює [2, 
с. 78-79]. В. Кулапов розглядає принципи права як законодавчо закріплені основоположні начала, що ві-
дображають його сутність та визначають зміст і порядок реалізації правових приписів у соціально зна-
чимих ситуаціях [7, с. 133]. Подібної точки зору дотримується О. Іванов, підкреслюючи, що принципи 
права — це основні, вихідні положення права, що юридично закріплюють об’єктивні закономірності 
суспільного життя. Заслуговує на увагу думка вченого про те, що принципи права можуть закріплю-
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ватись в загальних юридичних нормах (нормах-принципах), та називатись правовими принципами; чи 
проявлятись опосередковано у внутрішньому змісті правових норм, пронизуючи своєю сутністю всю 
матерію права — принципи правосвідомості [6, с. 94].

Враховуючи спільний доробок багатьох учених та незважаючи на деякі дискусійні та суперечливі 
моменти, слід підкреслити, що категорії принципи права та принципи правового регулювання співвід-
носяться як загальне та особливе, можуть бути закріплені в нормах права (принципи правового регулю-
вання можуть також закріплюватись іншими засобами регулятивного впливу), а також бути сформова-
ними на рівні ідеї, вихідного начала.

Для принципів правового регулювання характерними є властивості, більшість з яких притаманні і 
принципам права, а саме: вони відображають закономірності розвитку суспільства, його ціннісну спря-
мованість; вони відтворюють правову культуру суспільства; відображають природу та призначення пра-
вового регулювання; є внутрішньо збалансованими; знаходяться у взаємозв’язку між собою поряд з їх 
диференціацію на види; формуються під впливом наукової думки; мають інформативну спрямованість; 
апробовані правозастосовною практикою; в більшій мірі (безпосередньо чи опосередковано) закріплені 
в нормі права, що надає можливість створити їх цілісну систему; знаходять своє відображення в інших 
засобах правового регулювання.

Порівнюючи категорію принципів правового регулювання з принципами права, слід звернути увагу 
на внутрішні та зовнішні функції, які для них характерні. Так, О. Іванов до зовнішніх проявів принципів 
права відносить їх вплив на систему юридичних норм, що забезпечує її непротирічність та узгодже-
ність. Нормативні приписи логічно повинні витікати зі змісту правових принципів та повністю їм від-
повідати, що забезпечує єдність та максимальну ефективність законодавства. Внутрішня спрямованість 
правових принципів полягає в їх безпосередньому регулюючому впливі на суспільні відносини та лікві-
дацію прогалин в законодавстві [6, с. 94-95].

На нашу думку, принципи правового регулювання — це відправні ідеї, вихідні положення, закріп-
лені в праві, діючому законодавстві, правосвідомості, що характеризують сутність та зміст правового 
регулювання, розкривають його природу, визначають шляхи вдосконалення та практику застосування.

В юридичній літературі до загальних принципів правового регулювання відносять: принцип свобо-
ди, формальної рівності учасників відносин, що регулюються, єдність та диференціацію правового ре-
гулювання, справедливості [11, с. 39].

В. Сирих виокремлює групи принципів, які характерні для тієї чи іншої стадії правового регулю-
вання, а саме: правоутворюючі — принципи науковості, демократизму, справедливості, гуманізму, за-
конності, системності; правоорганізуючі — федералізму, законності, системності; правореалізуючі — 
гласності тощо [13, с. 204].

Виокремлення різноманітних принципів правового регулювання залежить від наукових підходів щодо 
його розуміння. Якщо процес правотворчості та правореалізації розглядати як складові процесу право-
вого регулювання, то ті принципи, які використовуються щодо даних видів юридичної діяльності будуть 
характерними і для правового регулювання. До принципів правотворчості В. Червонюк відносить прин-
цип гуманізму, демократизму, законності, науковості, компетентності, ресурсної та іншої забезпеченості 
правотворчого процесу [19, с. 380-383]. Дану систему принципів М. Матузов та О. Малько доповнюють 
принципами гласності та оперативності [8, с. 299], В. Сирих — принципом системності [15, с. 188-190].

С. Алексєєв виокремлює стадії процесу правового регулювання, а саме: регламентацію суспільних 
відносин, що потребують правового опосередкування; дію юридичних норм, в результаті якої виника-
ють чи змінюються правові відносини; реалізацію суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, при якій 
правове регулювання досягає своєї мети. Вчений зазначає, що трьом стадіям процесу правового регу-
лювання відповідають такі основні елементи або частини механізму правового регулювання: юридич-
на норма, правовідносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. Окрім осно-
вних компонентів вчений виокремлює нормативні юридичні акти, правосвідомість та правову культуру 
[1, с. 34-35]. Зазначене дає можливість виокремити такі принципи побудови механізму правового регу-
лювання як єдність, системність, закономірність взаємозв’язків між структурними компонентами ме-
ханізму правового регулювання. Поряд із цим, С. Алексєєв підкреслює цементуючу роль принципу за-
конності в механізмі правового регулювання, підкреслюючи, що законність не є особливим елементом 
механізму правового регулювання, вона є принципом права, а отже, на нашу думку, і принципом пра-
вового регулювання, що пронизує собою як правотворчість, так і дію права, реалізацію суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків [1, с. 36].

Поряд із цим на формування принципів правового регулювання впливає цілий ряд факторів. Це 
насамперед: рівень розвитку суспільства, його економічної, політичної, соціальної, духовної та інших 
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систем; природа та призначення права в суспільстві; місце та роль правових норм серед інших со-
ціальних регуляторів; рівень розвитку наукової думки, особливості праворозуміння тощо. Досить час-
то принципи правового регулювання формуються в залежності від тих цілей, які ставить перед собою 
держава. Як слушно зазначає О. Скурко ці принципи є сутністю декларації політичного, економічно-
го, соціального характеру (і кореспондуючих цілей), вони проголошені державою як пріоритети за-
галом і для подальшого змістовного розвитку права та правового регулювання, але не розвитку його 
(права) форм і методів, цілісності та ефективності як провідного регулятора суспільних відносин, со-
ціальної цінності права як самобутного феномену [14, с. 11].

Звернемо увагу на найважливіші принципи правового регулювання. Насамперед це принципи сво-
боди та справедливості. Свобода в широкому філософському розумінні — це природний стан народу 
або окремої людини, який характеризується можливістю діяти на власний розсуд. У вузькому розумінні 
свобода — це суб’єктивна можливість людини і громадянина здійснювати або не здійснювати певні 
дії, що ґрунтуються на його конституційних правах і свободах [4, с. 441]. Принцип свободи передбачає 
можливості вибору роду занять, користування соціальними послугами, вільне використання грошових 
заощаджень тощо. Принцип соціальної справедливості забезпечує відповідність між функціональною 
роллю суб’єкта в суспільстві та його соціальним становищем, між мірою затраченої ним праці та отри-
маними заохоченнями, винагородою, суспільним визнанням тощо.

Свобода особи відображає можливість кожного вести себе по відношенню до інших осіб так, як це 
корисно, необхідно, але не порушуючи при цьому свободи інших осіб. Завданням права і є встановлен-
ня змісту свободи особи, її міри, балансу з іншими свободами [17, с. 211].

Свобода людини історично обумовлена розвитком самого суспільства, його найважливіших сфер — 
політичної, економічної, духовної, вона закріплюється правом та доводиться до кожної людини чи орга-
нізації. Право має загальносоціальну сутність, служить інтересам кожної людини, забезпечує організо-
ваність, упорядкованість, стабільність та розвиток соціальних зв’язків. Право — це не просто свобода, а 
свобода гарантована від втручання, захищена свобода [16, с. 119].

Принципу справедливості відводиться особливе значення в теорії права, оскільки він найповніше 
відображає загальносоціальну сутність права, прагнення до пошуку компромісу між учасниками право-
вих зв’язків, між особою та суспільством, громадянином та державою. Справедливість вимагає відпо-
відності між діями та їх соціальними наслідками [16, с. 121].

Справедливість обумовлюється поняттям права, є його внутрішньою властивістю, якістю права. За 
своїм змістом та етимологією справедливість (justitia) обумовлюється категорією права (jus), характе-
ризує наявність в соціальному просторі правового начала та відображає його всезагальність, правиль-
ність, імперативність та необхідність. Діяти по справедливості означає діяти правомірно, відповідно до 
всезагальних та рівних вимог права [10, с. 8].

Аналізуючи лібертарно-юридичний підхід до розуміння права В. Нерсесянц, А. Заєць підкреслюють, 
що справедливість має загальну основу з правом, але не може бути з ним ототожнена. Справедливість є 
оціночним засобом, моральним критерієм за допомогою якого виправдовуються чи піддаються сумніву 
відповідні норми, а відтак підтверджується їх чинність або корегуються останні відповідно до нових 
ідеалів справедливості [18, с. 239].

В. Нерсесянц розглядає свободу і справедливість поряд із всезагальною мірою регуляції, компо-
нентами принципу формальної рівності, які мають формально-змістовний, а не фактично-змістовний 
характер, входять в поняття права та існують лише в правовій формі [10, с. 3-4]. Він підкреслює, що 
згідно з лібертарно-юридичною теорією такі принципи права як формальна рівність, свобода, спра-
ведливість є об’єктивними, сутнісними якостями саме права, а не моралі, моральності, релігії тощо [9, 
с. 86]. Легізм ігнорує дані властивості права, відносячи їх до властивостей інших соціальних регуляторів. 
Легізм тлумачить право як сукупність норм, що виражають примусово-обов’язкові, встановлені офі-
ційною владою правила, ототожнює право і закон, відриває закон як правове явище від його правової 
сутності, заперечує об’єктивні властивості, характерні для права в цілому. Значну увагу легізм приді-
ляє коментуванню джерел позитивного права, виявленню їх нормативного змісту, питанням системати-
зації норм права, юридичній техніці, засобам та методам юридичного аналізу. Зазначені факти свідчать 
про догматико-раціоналістичний підхід до права [3, с. 223].

Поряд із цим, визначення права на основі рівності і свободи є пізнавально-раціоналістичним, оскіль-
ки воно орієнтує на з’ясування сутності права як такого явища, яке належить раціонально мислячому 
індивіду, котрий взаємодіє з такими ж індивідами на засадах рівності [18, с. 238-239].

Справедливість є критерієм оцінки різноманітних стосунків у житті суспільства: між роллю окремих 
людей чи соціальних груп та їх реальним соціальним становищем, ступенем суспільного визнання; між 
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працею і винагородою за неї, правами та обов’язками особи; між скоєним діянням і відплатою, злочи-
ном і покаранням.

Принцип справедливості поширюється як на реально існуючий, так і на уявний (ідеальний) стан 
справ у суспільстві, виступає належним (необхідним) імперативом, що відповідає сутності, правам і по-
требам людини [5, с. 604].

Проаналізувавши думки різних учених з приводу тлумачення поняття принципів правового регулю-
вання, слід узагальнити, що: принципи правового регулювання є основними ідеями, основою, що ви-
значає сутність права загалом та правового регулювання зокрема. Принципи правового регулювання 
можуть набувати характеру принципів-норм та виконувати регулятивну функцію чи існувати у вигляді 
суб’єктивних ідей, цінностей та бути пізнаними шляхом аналізу цілої системи приписів. Принципи пра-
вового регулювання відіграють важливу роль у подоланні прогалин у праві, шляхом застосування права 
по аналогії.
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анализируются их особенности, обращается внимание на основные принципы правового регулирования.
Ключевые слова: правовое регулирование, принципы, принципы правового регулирования, действие права, реализация 
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Tarahonich T. Principles of legal regulation: the doctrinal approaches.
Here author has analyzed the different approaches to understanding of the essence of the cathegory principles of legal regulation and 

it’s peculiarities have been analyzed.
Key words: legal regulation, principles, action of the law, realization of the law, mechanism of legal regulation.
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Правова реальність існує не лише в абстрактних конструкціях, таких як принципи, правила і закони. 
Право є міжінституційним феноменом, що діє на всіх рівнях буття, в тому числі і в думках та уявленнях 
людей, які є єдиними реалізаторами правових настанов. І саме в підсвідомості людини відбувається пе-
рехід від абстрактного правила до юридично значущої дії.

Досліджуючи шляхи підвищення правової ефективності, сучасна юридична наука оминає своєю ува-
гою факт суб’єктивного сприйняття права, акцентуючи увагу здебільшого на змісті права та механіз-
мі правозастосування. Ігноруючи інструменти пізнання суспільного буття, що пропонує соціологічна 
наука, юриспруденція підносить досконалість правового регулювання як основну передумову ідеального 
правового режиму. Таким чином, майже ігнорується ситуація, коли технічно правильні та справедливі 
норми, викривляючись крізь призму індивідуального правосприйняття, фактично реалізуються в інших, 
часто протиправних діях. З огляду на це, дослідження суб’єктивного ставлення до права, а саме переду-
мови, що формують таке ставлення, мають бути досліджені з урахуванням як правової, так і соціологіч-
ної методологічних баз.

Питання соціально-правового впливу в цілому та його мотиваційної форми зокрема дотепер не під-
давалось детальному науковому аналізу. Активні соціально-правові дослідження, які частково зачіпали 
і зазначену тематику, розпочались в 60-х рр. минулого століття і тривають і понині. В різні періоди до 
мотиваційного впливу зверталися такі науковці як С. Алексєєв, В. Казимирчук, В. Кудрявцев, В. Нерсе-
сянц, Н. Оніщенко, В. Сирих, О. Скакун, О. Тихомиров, Ю. Шемшученко, В. Щегорцов та ін. Втім, нау-
кова категорія «мотиваційна форма соціально-правового впливу» потребує системного аналізу як об’єкт 
комплексного та ґрунтовного дослідження.

Соціально-правовий вплив є основним способом реалізації соціального спрямування права, каналом 
інтеграції правового в суспільне життя на усіх можливих рівнях, в тому числі і на рівні ідей та пере-
конань. Вплив є складним процесом, дією, що є результатом взаємодії багатьох факторів, які в своїй 
сукупності формують кінцевий результат, що характеризується категорією ефективності права. Метою 
цього дослідження є аналіз природи мотиваційної форми соціально-правового впливу як передумови 
формування в особистості переконань щодо права та його застосування, ціннісних критеріїв оцінки пра-
ва, а також дослідження тих чинників, що впливають на його зміст та реалізацію.

Формування найбільш ефективних для правосприйняття установок у свідомості особи потребує пев-
ного підґрунтя, системи цінностей, якими право забезпечить свій статус. Авторитет правового регулю-
вання не може виникнути спонтанно, як факт; він має ґрунтуватись на причинно-наслідковому зв’язку 
між правом та певними явищами соціальної реальності, що особа визнає як власні цінності. З огляду на 
те, що в будь-якому суспільстві існує ряд загальновизнаних цінностей, які мають значення для абсолют-
ної більшості населення, це значно полегшує процес формування авторитету права. 

Типовим прикладом практичної реалізації мотиваційного впливу права може бути право на життя. Ст. 3 
Конституції України визнає життя людини найвищою соціальною цінністю. В очах суспільства право 
матиме авторитет лише тоді, коли саме воно буде головним, ефективним та надійним засобом захисту 
життя. Адже нормативне закріплення цього права ще не гарантує ефективних механізмів його забезпе-
чення. І навпаки, захист життя може здійснюватись не правовими методами, а наприклад, із застосуван-
ням зброї. В такому випадку, хоча є нормативне закріплення, і життя дійсно захищене, однак між цими 
двома фактами відсутній причинно-наслідковий зв’язок.

Доречним буде зауважити, що ціннісне сприйняття соціальної дійсності та її окремих елементів фор-
мується лише з огляду на конкретні суспільні та індивідуальні потреби, інтереси, наміри та цілі як со-
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ціально-психологічні явища, що визначають характер поведінки суб’єктів і мотивують особистість до 
почуття правоповаги (або віддаляють її від цього стану).

Таким чином, мотиваційна форма соціально-правового впливу права є наслідком трьох чинників, які 
визначають зміст та ефективність такої мотивації:

1. наявність соціальних явищ та процесів, які більша частина населення визнає суспільною цінністю;
2. відповідність цих цінностей власним інтересам особи в мірі, достатній для того, щоб скорегувати 

власну поведінку з метою реалізації таких інтересів; 
3. очевидний зв’язок між об’єктом, що являє цінність та правом як ефективним інструментом його 

забезпечення.
Формування найбільш ефективних для правосприйняття установок у свідомості особи потребує пев-

ного підґрунтя, системи цінностей, якими право забезпечить свій статус. Авторитет правового регулю-
вання не може виникнути спонтанно як факт, він має ґрунтуватись на причинно-наслідковому зв’язку 
між правом та певними явищами соціальної реальності, що особа визнає як власні цінності. З огляду на 
те, що в будь-якому суспільстві існує ряд загальновизнаних цінностей, що мають значення для абсолют-
ної більшості населення, це значно полегшує процес формування авторитету права. 

Процес перетворення нормативних приписів у реальні дії суб’єкта має назву механізму прийнят-
тя юридично значущого рішення [1, c. 123]. Беручи за основу соціологічно-правові погляди В. Сирих, 
можна окреслити ряд факторів, які передують прийняттю такого рішення. Умовно їх можна поділити на 
сприйняття права, правову поінформованість та блок суспільних факторів. 

1. Сприйняття права особистістю — рівень мотивації, визнання та авторитету права, що формуєть-
ся в свідомості людини. Іншими словами, сприйняття права є особистою мірою цінності права.

2. Правова інформованість, що складається з сукупності теоретичних та прикладних знань особи 
про:

• конкретну норму, що надає права і покладає обов’язки;
• процесуальні моменти реалізації прав і обов’язків;
• повноваження і компетенцію органів управління, від яких залежить реалізація прав і обов’язків;
• правозахисні механізми, що дозволяють відновити порушені права.
3. Блок суспільних факторів, що поєднує в собі індивідуальне сприйняття особою соціальної та пра-

вової дійсності, її уявлення про:
• політику держави в конкретній сфері управління як цілісної системи;
• цілі, на досягнення яких спрямовані конкретні закони, що забезпечують цю політику;
• соціально-економічні умови, в яких дані цілі реалізуються;
• масову поведінку громадян, які реалізують (чи ні) положення даних законів;
• громадську думку, в якій відбито ставлення до цих законів і органів влади, що їх реалізують. 
Не зважаючи на те, що всі вищезазначені фактори тією чи іншою мірою впливають на прийняття 

юридично значущого рішення, значна роль в правореалізації припадає саме на суб’єктивне сприйняття 
права. Особливість психологічного ставлення до нормативного регулювання полягає в тому, що воно 
формується згідно механізму зворотної дії. Інакше кажучи, правовий вплив на свідомість людини ви-
значає її ставлення до права як соціального інституту та загальнообов’язкового регулятора суспільних 
відносин. У науці це явище визначається як мотиваційна форма соціально-правового впливу. 

Мотиваційна форма впливу права певною мірою корелює з тим, що В. Щегорцов визначає як 
ідеологічну функцію правосвідомості [2, c. 31]. Екстраполюючи ті соціально-правові концепції, які були 
актуальні в 80-ті рр. ХХ ст., на сучасний рівень наукового розвитку, можна стверджувати, що метою 
ідеологічної функції правосвідомості є формування позитивного ставлення суспільства в цілому та кож-
ної людини зокрема до явищ правової дійсності, правових норм та їх безпосередньої реалізації.

Психологічний вплив на свідомість людини, що визначається трьома означеними вище чинниками 
визначає рівень правоповаги особи. Формування правоповаги відображає, фіксує позитивно-ціннісний, 
життєво-необхідний, корисно-практичний вплив права, правових законів та інших юридичних явищ на 
основні сфери життя громадянського суспільства, що відбиваючись у правосвідомості, правовій культу-
рі, внутрішньому світі особистості, створює умови для появи настанови щодо позитивної оцінки явищ 
правової дійсності і здійснення правомірної поведінки членами суспільства. 

Правоповага — це духовно-психологічна властивість особистості, що полягає в позитивно-цінніс-
ному, конструктивно-критичному ставленні до права, правових явищ, які відображають і забезпечують 

Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу
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права і свободи індивіда, формується в умовах громадянського суспільства на основі позитивної право-
свідомості і досконалої правової культури та виявляється в масовій правомірній поведінці. У такій якос-
ті правоповага розглядається як цінність громадянського суспільства [3, c. 177].

 Весь емпіричний та теоретичний досвід про право, що особа отримує через власні органи чуття, 
складає власне критичне відображення в свідомості людини. В. Щегорцов визначає наступні форми, 
в яких втілюється індивідуальне ставлення до права.

По-перше, це — уявлення, думки про бажане та чинне законодавство, про необхідність його зміни, удо-
сконалення, про систему правозастосовних і правоохоронних органів та їх роботу, про шляхи і методи бо-
ротьби зі злочинністю та її викорінення, про власну можливу поведінку у сфері права в майбутньому тощо.

По-друге, це — оцінки, що даються громадянами щодо різних правових явищ: правової надбудови 
в цілому, її складових частин, законодавства в цілому, вимог конкретних норм права, роботи органів 
державної влади, власної поведінки та поведінки інших громадян у сфері права в минулому і сьогодні, 
діяльності громадських і державних організацій і своїх дій у попередженні та викорінюванні правопо-
рушень тощо [2, c. 82].

Зауважимо, що перелічені форми є продуктами мислення людини. Однак вони знаходять свій прояв 
в усій діяльності людини в цілому і конкретизуються в окремих діяннях та висловлюваннях.

Таким чином, мотиваційний аспект правового впливу виявляється у формуванні в особистості інди-
відуальних принципів, переконань та поглядів щодо права та його застосування.

Не зважаючи на певну абстрактність правової мотивації, дослідження цієї проблематики прямо 
пов’язано з практичними проблемами як правотворення, так і правореалізації. Адже право приводиться 
в дію саме людьми, що мають переконання, потреби, ідеї та цілі. Тут передусім йдеться про ціннісну 
оцінку права як інструменту забезпечення правопорядку та ставлення людини до правових норм, яке 
може бути і позитивним, і негативним. 

Між правовим та суспільним існує стабільна взаємодія, що виявляється залежно від поваги до права. 
На взаємну залежність двох соціальних площин звернув увагу Ю. Тихомиров, стверджуючи, що право ство-
рює реальні гарантії для розвитку особистості, для захисту її свобод та інтересів, і водночас забезпечує собі 
найбільш повне визнання і позитивну підтримку з боку громадської думки. У свою чергу висока соціальна 
оцінка громадян щодо діючих в країні законів, юридичних установ і професій створює сприятливі умови 
для свідомого дотримання вимог нормативних приписів, для розвитку суспільних відносин і формування 
почуття впевненості в стабільності правового порядку. Інакше кажучи, ступінь суспільного престижу права 
прямо пропорційна рівню його оцінки громадською думкою. Саме таким шляхом забезпечується відповід-
ність між цілями законодавця й інтересами народу, між законом і проведенням його в життя [4, c. 85].

Резюмуючи все вищенаведене, варто відзначити, що мотиваційна форма соціально-правового 
впливу виявляється у формуванні у суб’єкта стійких моральних принципів, переконань щодо права 
та його застосування. Вона конкретизується в ціннісній оцінці права як інструменту забезпечення пра-
вопорядку та ставлення людини до правових норм, яке може бути як позитивним, так і негативним. 
Факторами, що впливають на ідеологічні переконання особистості щодо ролі та значення правового 
регулювання в житті суспільства виступають соціальні цінності, власна оцінка особою цих цінностей 
та усвідомлення ролі права як гаранта таких цінностей.

Лише за умови адекватного сприйняття права суспільством, панування правового престижу дія 
правових норм буде реалізовуватись з максимальною ефективністю. Підвищення авторитету закону 
сприятиме подоланню проблем правового нігілізму, зловживання правом та забезпечить справедливе 
регулювання як правовідносин в цілому, так і розв’язання конфліктів. До того ж, стан правоповаги 
є індикатором якості закону, за допомогою якого можна визначити першочергові шляхи реформуван-
ня правової системи.
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Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу.
В статті розглядається психологічний вплив права як соціокультурного явища на індивідуальні ціннісні переконання осо-

бистості. Формулюється авторське визначення поняття мотиваційної форми правового впливу та наводяться чинники, які ви-
значають його зміст та ефективність. Окремо визначаються передумови прийняття особою рішення, що має юридичне значен-
ня. Встановлюється зв’язок мотиваційного впливу права із категоріями правоповаги та ідеологічної функції правосвідомості. 
Наводяться шляхи використання теоретичних знань про предмет дослідження в нормотворчій діяльності та практиці право-
застосування.

Ключові слова: мотиваційна форма соціально-правового впливу, ідеологія, цінність права, право повага, сприйняття права.

Тарабукин А. Ю. Мотивационная форма социально-правового воздействия.
В статье рассматривается психологическое воздействие права как социокультурного явления на индивидуальные 

ценностные убеждения личности. Формулируется авторское определение понятия мотивационной формы правового воздей-
ствия и приводятся факторы, которые определяют его содержание и эффективность. Отдельно определяются предпосылки 
принятия лицом юридически значимого решения. Устанавливается связь мотивационного воздействия права с категориями 
правоуважения и идеологической функцией правосознания. Приводятся пути использования теоретических знаний о предмете 
исследования в нормотворческой деятельности и практике правоприменения.

Ключевые слова: мотивационная форма социально-правового воздействия, идеология, ценности права, право уважение, во-
сприятие права.

Tarabukin О. Motivational form of social and legal impact.
The article examines the psychological impact of law as a social and cultural phenomena on individual value beliefs. Author 

formulates his own defi nition of motivational form of legal effect and presents factors which determine its content and effectiveness. 
This article offers an individual preconditions of legally signifi cant decisions. The connection of the motivational impact of the law 
category pravopovahy and ideological functions of justice is being explained. Ways to use the theoretical knowledge of the subject of 
study in lawmaking activities and enforcement practice are offered.

Key words: motivational form of socio-legal infl uence, ideology, value of law, respect for the right perception of law.
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ВПЛИВ ІДЕЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВОБОДИ 
НА РОЗБУДОВУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

(ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ 
М. ДРАГОМАНОВА)

На сучасному етапі розвитку України як соціальної, демократичної, правової держави з чітким 
курсом на євроінтеграцію, дослідження історично-правової спадщини українського народу має важ-
ливе значення.

Ідеологічні здобутки українських вчених-філософів XIX ст. сьогодні знаходяться у тісному зв’язку 
з реаліями нинішньої дійсності, станом політичної свідомості українського народу та питаннями вер-
ховенства права. Ім’я М. Драгоманова незмінно перебуває на вустах сучасних дослідників та не по-
требує презентації, особливо у річницю 170-річчя від дня народження вченого, яка відзначалася у 2011 
р. Огляд деяких аспектів творчої спадщини вченого набуває особливої актуальності в умовах конститу-
ційного реформування та євроінтеграції України. Питання загальної характеристики політико-правової 
ідеології XIX ст. підіймаються в роботах О. Скакун [1], М. Бойко [2], особливої уваги заслуговують пра-
ці вчених, які безпосередньо вивчають спадщину М. Драгоманова: А. Круглашова [3], В. Сокуренка [4], 
А. Андрусяка [5], В. Андрущенка [6].

Метою даної роботи є дослідження політико-правових поглядів М. Драгоманова в сфері реалізації 
політичних прав і свобод в умовах розбудови майбутньої Української держави наприкінці XIX ст.

Одним із найважливіших напрямів політико-правової концепції М. Драгоманова була ідея політич-
ної свободи. Відданість та наполегливість вченого ідеалам політичної свободи, визнання цінності прав 
людини і громадянина, його намагання примирити ідеали національної свободи і гуманізму в рамках 
громадянського суспільства не можуть залишитись без уваги.

Вчений вважав, що політична свобода є найважливішою запорукою розвитку людини, нації та дер-
жави на демократичних і гуманних засадах. Тим більше, М. Драгоманов надав терміну «політична сво-
бода» розширеного тлумачення, у своїх працях він змальовував, які конкретно права складають повноту 
політичної свободи, якими нормами вони повинні бути гарантовані, які саме інституції держави покли-
кані забезпечувати неухильне виконання цих законів.

Безперечно автор також розглядав роль громадян, корпорацій та громадських асоціацій у захисті 
і подальшому розвитку основних прав і свобод. Обґрунтування ідеї політичної свободи, роз’яснення 
прав і свобод в рамках конституційного ладу майбутньої конфедеративної держави Драгоманов 
висвітив у «Вільній Спілці», а саме у конституційному проекті «Вольний Союз — Вільна Спіл-
ка. Проект заснування Статуту українського суспільства». Зокрема у цій роботі відображено ідею 
зміни політичного режиму із самодержавства на демократичний режим, перетворення унітарного 
устрою на децентралізований та створення системи місцевих органів влади. Безперечно основним 
пріоритетом та фундаментом нової держави повинні стати широкі права людини і громадянина, 
та політична свобода.

Зміст рядків програми товариства «Вільна Спілка» чітко формує позицію автора про те, що Україна 
зможе рівноправно конкурувати з іншими вільними і демократичними націями Європи тоді, коли її по-
літичний лад буде збудований на базі неухильного дотримання основних прав людини і громадянина, 
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та повазі до принципів політичної свободи. Ставлення автора до ідеї політичної свободи пояснюється 
у декількох рядках з програми товариства: «Цілі: загальногромадянські: а) права людини і громадянина, 
— як необхідна умова особистої гідності та розвитку; б) самоврядування, — як основа для руху до со-
ціальної справедливості; мета окремо національна; політична свобода, як засіб повернення української 
нації до родини націй культурних».

Особливе ставлення М. Драгоманова до держави із самодержавною формою правління висвіт-
лено у статті «Турки внутрішні і зовнішні» [7]. «Держава, в якій під видом самодержавства панує 
сваволя чиновників, в якій навіть в податковій системі існують станові привілеї, в якій панує 
система насильницького обрусіння усіх неросійських елементів, поліцейська охорона панівної 
церкви і немає самої елементарної особистої недоторканості... — така держава не може рівно 
слугувати справі свободи і самоврядування...». Саме тут можна простежити наявність спільних 
рис та болючих проблем, вирішення яких сьогодні також потребують уваги — це привілейова-
не становище чиновників та зловживання ними владою; наявність гарантій особистої недотор-
каності тільки на папері, відсутність повної їх практичної реалізації; безкарність протизаконної 
діяльності правоохоронних інституцій та ін. На прикладі розвинутих демократичних держав 
М. Драгоманов пропонував боротися із сваволею чиновників через незалежну судову систему: 
«...права ці повинні бути доповнені підпорядкуванням чиновників загальному суду, до якого по-
винен отримати можливість притягти їх кожний, чиї інтереси порушив чиновник своїми діями і 
розпорядженнями...» — підкреслював вчений.

Серед пропозицій вченого стосовно забезпечення основних прав і свобод у новій демократичній 
державі також слід віднести реформування виборчої системи та місцевого самоврядування, в якому 
базисною ідеєю діяльності федеративної держави були громади, а саме «вільні спілки вільних людей, 
об’єднаних для спільної справи». Треба відзначити, що теорія громади посідає значне місце у твор-
чій спадщині М. Драгоманова. Громада у нього є первинною ланкою організації суспільного життя. 
Стосунки між громадами мають базуватися на федеративних засадах. Федерація утворюється з гро-
мад як більш дрібних суспільних об’єднань e результаті децентралізації управління державою, що 
сприяє обмеженню можливого свавілля з її боку. В своїй державно-правовій концепції він пропону-
вав парламентську державу з засадами самоуправління, яка впливала би на соціальну та економічну 
сфери, надавала би ваги просвітництву і законодавству, а ті в свою чергу уможливили б реформацій-
ні зрушення. М. Драгоманов виступає за самостійні сильні обласні органи влади, які б мали певну 
незалежність від центральної влади і діяли на автономних самоврядних засадах. Самоврядування 
має здійснюватися різними зборами, яким були би підзвітні посадові особи [8, с. 33].

Виступаючи з ідеями політичної свободи, вчений наполягав на впровадженні прав людини і громадя-
нина, недоторканості тіла для принизливих покарань і смертної кари, недоторканості особи і житла для 
поліції без судової постанови, недоторканості приватних листів і телеграм, недоторканості національ-
ності у приватному і публічному житті, свободі вибору місця проживання і занять, релігійній свободі, 
свободі товариств і об’єднань, праві цивільного і кримінального позову проти службових осіб і установ 
за незаконне порушення інтересів особи [9].

Одним із засобів боротьби із негативними проявами тогочасної держави вчений вважав розвиток 
української освіти. Він наголошував на гарантіях свободи художньої і наукової творчості для національ-
ної духовної еліти, якою мислитель вважав інтелігенцію. Розвиток української нації, відновлення куль-
турної і соціальної повноцінності життя українського народу вчений вбачав у наданні свободи друку 
і зборів, свободи науки і навчання. М. Драгоманов, перебуваючи більшість життя в еміграції, на влас-
ному досвіді знав, що саме для вченого-мислителя може означати свобода друку. Відстоюючи зазначені 
права для українців, автор був вільним від поліцейських і цензурних обмежень, тому гостро відчував 
нагальність існуючої на Батьківщині проблеми.

На українську інтелігенцію та її вклад у науку вчений покладав великі надії. Він вважав, що 
наука має бути заснована на принципі «вільної науки», тобто не може бути ніяких обмежень щодо 
творчої діяльності особистості, переслідувань особи за її переконання. За подібним принципом 
має формуватись і освітня галузь. М. Драгоманов засуджував тогочасну систему української освіти, 
коли існувала цензура і певні заборони на знайомство із тими чи іншими здобутками світової ци-
вілізації, насамперед, західноєвропейської культури. У зв’язку з цим, вважав вчений, і гальмувався 
розвиток освітньої галузі.

Терзі О. С., Одинокова А. С. Вплив ідеї політичної свободи на розбудову Української державності…
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Зі свого боку М. Драгоманов розгортав бурхливу літературну діяльність в зарубіжних російських 
і українських виданнях, а також у прогресивній українській пресі Галичини за політичне звільнення на-
родів Російської імперії, утвердження конституційних прав і свобод для її народів.

Боротьбу за особисту, суспільну і державну свободу, виражаючи одним словом, М. Драгоманов 
називав лібералізмом. Він багато писав про лібералізм, стверджуючи, що лібералізм дуже корис-
ний для соціалізму. Боротьба за політичні свободи — це початковий момент боротьби за соціалізм. 
М. Драгоманов вважав, що суспільне значення боротьби за політичні права і свободи полягає у тому, 
що лібералізм повинен прокласти шлях до соціалізму. Розв’язання економічних питань має здійсни-
тись на основі вже розв’язаних політичних проблем. Таким вчений бачив лібералізм. Своє бачення 
на розвиток ідеї свободи і боротьби за політичні права в Росії автор виклав головним чином у дослі-
дженні «Лібералізм і земство в Росії».

Безперечно, громадсько-політична і науково-просвітницька діяльність М. Драгоманова мала важ-
ливе значення в розвитку суспільно-політичної думки в другій половині XIX ст. і є однією з яскра-
вих сторінок історії та культури. Вона дала підґрунтя для розвитку національної свідомості україн-
ців, зміцнила їхні позиції в прагненні до незалежності. Висвітлюючи мету національного розвитку, 
М. Драгоманов намагався наповнити національні традиції сучасним суспільно-політичним зміс-
том. На думку вченого, чільним серед завдань визвольного руху України було її повернення до сім’ї 
вільних і культурних європейських народів, до цінностей та засад сучасної цивілізації, з розвитком 
якої була міцно пов’язана Україна в минулому. Наголошуючи на життєвій необхідності «європеїза-
ції» українського національного руху, М. Драгоманов тим самим тільки логічно з’єднував розірвану 
історію України з часами невпинних перемог національно-визвольних рухів народів Європи [10, с. 10]. 
Минуле і майбутнє Вітчизни бачилися вченому в європейському суспільно-політичному просторі, 
він тому и закликав земляків не перебільшувати реального значення рис національної «окремішнос-
ті» українців від сусідніх народів, а бачити за цими зовнішніми рисами спільні інтереси та тенденції 
загальноєвропейської інтеграції [11]. Впевнений, що єдиний слушний шлях поступу українців — це 
рух до європейської цивілізації, М. Драгоманов не тільки теоретичні орієнтири цієї мети накреслю-
вав, а й усім своїм талантом ученого, публіциста, політичного діяча служив їй.

Підводячи підсумки можна констатувати, що Михайло Петрович Драгоманов був видатною, 
складною і суперечливою постаттю. Це була людина європейської освіти і широких демократич-
них поглядів. Громадська діяльність і творча спадщина вченого забезпечили йому особливе місце 
в історії суспільно-політичної і правової думки не тільки в Україні. Його можна назвати творцем 
своєрідної конституціоналістичної теорії, палким прихильником збагачення вітчизняної політики 
й права цінностями світового досвіду. М. Драгоманова можна вважати засновником національної 
політології, істориком політичних учень. Саме він створив нарисні праці про розвиток політичних 
ідей, захисту прав та свобод у країнах Західної Європи, всебічно розглянувши теорію освіченого 
абсолютизму, лібералізму, і, запозичивши низку основних прогресивних положень із декількох на-
прямів, подав концентроване обґрунтування своєї конституційно-правової доктрини. Драгоманову 
вдалось визначити принципово важливі теоретичні орієнтири, запропонувати нове бачення полі-
тичної свободи у суспільстві.

Досліджені та розглянуті матеріали надають можливість зробити висновок про те, що, наукова спад-
щина відомого українського вченого ІІ пол. ХІХ ст. М. Драгоманова, його філософські погляди та за-
пропоновані перетворення в українському суспільстві, можуть і сьогодні стати основою для побудови 
спільноти вільних людей — громадянського суспільства в нашій державі. Концепція науковця про фе-
дерацію вільних слов’янських народів може бути використана для майбутнього реформування терито-
ріального устрою сучасної України, якщо виникне така необхідність.

Аналізуючи погляди деяких політиків, які також бачать майбутнє України як федеративної держави, 
не можна не враховувати соціально-економічні, культурні та етнічні розбіжності між різними частина-
ми Української держави. Саме такий підхід надасть можливість, виходячи з концепцій М. Драгоманова, 
запобігти можливим конфліктам на етнічному підґрунті.

Крім того, слід додати що в Україні, як і раніше, значна частина населення — це селяни. Сучасні 
фермери також прагнуть кращих умов для ведення господарства, зважаючи на сьогоднішні конститу-
ційні реформи наукові концепції вченого можуть бути використані у реформуванні агропромислового 
комплексу України, зміцненні його законодавчої бази.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Терзі О. С., Одинокова А. С. Вплив ідеї політичної свободи на розбудову Української державності (теоретико-істо-
рична концепція М. Драгоманова).

В роботі аналізуються погляди відомого українського вченого другої половини XIX ст. М. Драгоманова. Робиться висновок 
про необхідність завоювання політичних прав і свобод для подальшого економічного звільнення пригноблюваного народу з 
метою захоплення державної влади в майбутньому.

Ключові слова: політико-правова концепція, громадівський федералізм, федерація вільних слов`янських народів.

Терзи Е. С., Одинокова А. С. Влияние идеи политической свободы на формирование Украинской государственности 
(теоретико-историческая концепция М. Драгоманова).

В работе анализируюгся взгляды известного украинского ученого второй половины XIX в. М. Драгоманова. Делается 
вывод о необходимости завоевания политических прав и свобод для дальнейшего экономического освобождепия угнетенного 
народа с целью захвата государственной власти в будущем.

Ключевые слова: политико-правовая концепция, громадовский федерализм, федерация свободных славянских народов.

Terzi О., Odinokova A. The infl uence of the idea of political freedom on the construction of Ukrainian state system (theoretic 
and historical concept of M. Dragomanov).

The article analyses the views of outstanding Ukrainian scientist of the second half of XIX century M. Dragomanov. The author 
comes to the conclusion of the necessity to gain political and freedoms for further economic liberation of oppressed people with the aim 
to seize state power in the future.

Key words: political and legal concept, community federalism, the federation of free Slavonic peoples.
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ 
В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНСТИТУТУ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Правосвідомість — схвальна або негативна реакція людей на щойно прийняті закони, на конкретні 
проекти нормативних актів тощо. Їй належить значна роль у різноманітних сферах правового життя. 
Вона становить внутрішню ідеальну детермінанту будь-якої юридичної діяльності, зокрема в право-
творчій діяльності при створенні юридичних приписів [1, с. 180].

Проблемам ролі правосвідомості в формуванні правової держави присвячено багато наукових праць. 
Ці питання досліджували такі вчені, як: С. Алексєєв, К. Бєльський, Ю. Дмитрієнко, І. Ільїн, Б. Кістя-
ківський, В. Копєйчиков, В. Лазарєв, Є. Назаренко, Л. Петрова Л. Твердохліб, П. Рабінович, В. Тацій, 
та ін. Не применшуючи значення їх наукового доробку, на нашу думку, варто окремо проаналізувати 
вплив правосвідомості на процес правотворчості.

Мета статті — визначити форми впливу правосвідомості на процес удосконалення інституту право-
творчості.

Правосвідомість відіграє важливу роль у вдосконаленні й розвитку правового життя суспільства. 
Вона виступає необхідним фактором під час створення норм права. Адже правові норми формуються в 
процесі свідомої вольової діяльності правотворчих органів. Перед тим, як отримати вираження в юри-
дичних нормах, певні інтереси і потреби людей проходять через волю і свідомість індивідів, що ство-
рюють правові норми. Тому якість правових норм, їх відповідність потребам суспільного розвитку тісно 
пов’язані з правовими уявленнями, рівнем правосвідомості тих, хто створює правові норми. Таким чи-
ном, правосвідомість виступає важливим фактором розвитку законодавства, стабільності правопорядку, 
реальності прав і свобод громадян [2, с. 201–202]. 

Правова ідеологія, як структурний елемент правосвідомості, охоплює весь прошарок правотворчості 
і правозастосування, вона містить ідеї, концепції, оцінку перспектив розвитку права, цілі й завдання 
прийняття правових актів, основні правові принципи, конкретний зміст правового регулювання. Твер-
де засвоєння вимог законодавства свідчить про те, що воно активно виконує роль провідника право-
вих ідей. Набираючи форми закону або іншого нормативного акта, правові ідеї перетворюються на 
загальнообов’язкові вимоги [3, с. 623]. 

Правотворча функція правосвідомості виявляється в тому, що правосвідомість знаходить своє 
об’єктивування (вираження, закріплення) у праві. Нормативно-правові акти виступають як форми зо-
внішнього виразу правосвідомості суспільства в цілому і правотворчих органів держави зокрема.

Однією з основних властивостей людської свідомості є властивість передбачати майбутнє, виперед-
жати розвиток об’єктивного світу. Ця особливість свідомості має дуже важливе значення для правотвор-
чості. Це дає змогу створювати юридичні закони, які не лише відображають існуючий рівень розвитку 
суспільних відносин, а й спрямовують їх розвиток, тобто дає можливість ставити мету, передбачати 
результат [3, с. 616]. Тому деякі науковці, зокрема А. Васильєв, класифікуючи правосвідомість за та-
ким критерієм, як участь у правотворчості, виділяють прогностичну (майбутню) та практичну (реальну) 
правосвідомість [4, с. 120]. Пояснюючи значення прогностичної правосвідомості, ці науковці говорять, 
що вона діє до створення права, тобто виступає теоретичною передумовою правових норм. 

Правосвідомість за своєю природою — це усвідомлення права, а не почуття, емоція чи інстинкт, 
це — необхідний засіб створення та розвитку законодавства. Вона тісно пов’язана із законністю: 
з одного боку, правосвідомість створює необхідні умови для здійснення та зміцнення законності, а 
з другого — законність впливає на розвиток та зміцнення правосвідомості [5, с. 147]. 

Становлення і розвиток правових ідей необхідно досліджувати на різних рівнях. Кожен рівень 
охоплює різні прошарки суспільства. Перший рівень охоплює професіоналів, спеціалістів, учених. 
На цьому рівні правова ідея зароджується і формується. Другий — це рівень груп і прошарків насе-
лення. На цьому рівні у ідеї з’являються прихильники і супротивники. Третій рівень розвитку право-
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вих ідей — це рівень законодавця, практика (правозастосування). На цьому етапі ідея втілюється в 
норми права і переходить на стадію практичної реалізації [6, с. 386].

Правосвідомість — складова суспільної й індивідуальної свідомості, об’єктами якої є законодавство 
в цілому, окремі акти і норми, права, свободи і обов’язки особистості й інших учасників правовідносин, 
правозастосовні акти, правомірна та протиправна поведінка, правопорядок і законність та ін. [7, с. 237]. 

Слід підкреслити, що правовій свідомості властивий активний характер. Сьогодні їй належить знач-
на роль у різноманітних галузях правового життя: 

• у правотворчій діяльності при створенні юридичних норм;
• у правозастосовній практиці державних органів і посадових осіб під час вирішення конкретних 

життєвих ситуацій;
• у процесі вибору варіанта поведінки всіма суб’єктами правовідносин;
• при безпосередньому регулюванні деяких відносин, коли за відсутності необхідної норми (прога-

лини у праві) правозастосовник керується власною правосвідомістю [8, с. 154]. 
Як зазначалося, право і правосвідомість не створюють одне одного. Вони формуються об’єктивними 

умовами і взаємодіють одне з одним. Діюче право впливає на правосвідомість, створює уявлення членів 
суспільства про їх права і обов’язки, про належний правопорядок. І навпаки, правосвідомість впливає 
на діюче право, визначає практику правозастосування в інтересах політичних сил, що належать до влад-
них структур, зумовлює нормотворчу діяльність держави [9, с. 431].

Правосвідомість є незмінним супутником права, хоча в своєму розвитку може випереджати пра-
во, може адекватно відображати правові вимоги, а може відставати від окремих напрямів правового 
розвитку. Однією з найважливіших особливостей правосвідомості є її здатність випереджати право. 
Перш ніж з’явиться закон, через волю і свідомість законодавця повинні пройти вимога, бажання, 
необхідність цього закону. Інакше кажучи, спочатку з’являється усвідомлена необхідність у виданні 
закону, а потім — вже сам закон. Саме ця усвідомлена правова необхідність видати закон є складо-
вою правосвідомості [3, с. 625]. 

Виникаючи до або після права чи разом з ним, правосвідомість супроводжує право протягом усієї 
правової історії, всього існування державно-організованого суспільства [10, с. 532]. Правосвідомість 
активно «втручається» у законотворчість, правореалізацію, юридичну практику, діяльність правових 
установ, державного апарату і його посадових осіб, зміцнення законності й правопорядку [11, с. 244]. 

Правосвідомість — це специфічна форма суспільної свідомості, відображення права у вигляді ідей, 
поглядів на законодавство, права і свободи людини, законність і правопорядок у суспільстві. До складу 
правосвідомості входить оцінка діючого права в цілому і окремих законів, юридичних норм, юридичних 
дій, рішень. Правосвідомість пов’язана з переживаннями людей, їх почуттями й емоціями щодо діючого 
законодавства і практичного застосування законів.

Для того, щоб краще зрозуміти, як саме відбувається вплив правосвідомості на нормотворчу діяль-
ність держави, розглянемо, як співвідносяться правосвідомість і зміст права. 

На нашу думку, найголовніше у питанні зв’язку змістів правосвідомості і права полягає у наступно-
му. По-перше, власне правові норми можуть самостійно існувати і як нормативно-регулятивна систе-
ма здатні впливати і впливають на реально існуючі соціальні процеси. Таким чином, вони виступають 
одним із факторів, який може викликати ті чи інші практичні соціальні наслідки. Отже, їм належить роль 
важливого засобу задоволення потреб та інтересів людей, зокрема задоволення їх правових уявлень.

І, по-друге, різноманітний зміст правових норм може призвести до різноманітних соціальних наслід-
ків. Відповідно до цього зміни у змісті правових норм, тобто зміни правової форми і виражених у ній 
загальних правил поведінки, можуть викликати прогнозовані зміни у соціальній дійсності.

Особливість правосвідомості полягає в тому, що вона оцінює не лише наявне право і правову дій-
сність, а й відображає ставлення до права (законності, правопорядку, правових закладів) минулих пра-
вових епох і водночас моделює майбутнє право [12, с. 123–124]. У цьому проявляється вплив правосві-
домості на нормотворчу діяльність держави.

Розглянемо форми впливу правосвідомості на правоутворення. Однією з них є наукове прогнозуван-
ня розвитку права. Форми прогнозування можуть бути різними: наукові публікації з обґрунтуванням не-
обхідності в майбутньому прийняття певних законів, внесення до них змін; програмні заяви державних 
і політичних діячів щодо свого бачення розвитку певних сегментів права; висловлювання політичних 
партій та виборчих блоків з таких самих питань.

Впливає на правоутворення і така форма прояву правосвідомості, як планування законодавчої діяль-
ності. Наявність плану надає змогу залучитися до законотворчого процесу всім зацікавленим суб’єктам, 
які мають змогу висувати свої пропозиції та зауваження до вже розроблених проектів нормативно-пра-
вових актів або пропонувати альтернативні проекти, що можуть бути використані при розробленні, об-
говоренні проекту закону.
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Важливою формою впливу правосвідомості на правоутворення і законотворчість є розроблення кон-
цепцій окремих законів, інших нормативно-правових актів. Визначення в концепції мети правового ре-
гулювання, обґрунтування завдань, які слід вирішити в разі прийняття того чи іншого акта, розроблення 
структури акта, формулювання шляхів і напрямів регулювання суспільних відносин тощо — все це дає 
змогу суб’єкту правотворчих повноважень заздалегідь вивчити питання про зміст нормативно-право-
вого акта, доцільність включення до нього тих чи інших нормативних приписів, спрогнозувати ефектив-
ність його регулятивного потенціалу і прийняти рішення про розроблення нормативно-правового акта 
або відкласти його на майбутнє.

Своєрідною за змістом формою впливу правосвідомості на правоутворення є її провідна роль на кон-
кретних стадіях законотворчого процесу. При цьому значення того чи іншого виду правосвідомості має 
власну специфіку на кожній стадії. Для визначення шляхів формування права правова психологія дає 
«будівельний матеріал» у вигляді думок, почуттів, намірів людей щодо врегулювання певної сфери сус-
пільних відносин. При розробленні законопроекту законодавець спирається на правосвідомість і вра-
ховує правову культуру народу, окремих соціальних груп, створює правові приписи, які б акумулювали 
очікувані суб’єктами суспільних відносин еталони і зразки поведінки.

Особливого значення професійна правосвідомість набуває на етапі обговорення та прийняття норма-
тивно-правових актів. Народні депутати репрезентують у парламенті волю своїх виборців, але водночас 
представляють інтереси і політичної партії (блоку), до складу якої вони входять. Під час обговорення 
у депутата виникає певний, іноді доволі складний психологічний стан, налаштованість правосвідомості 
на позитивне чи негативне до обговорюваного законопроекту, а відтак, на відповідне результативне го-
лосування, яке може бути зумовлене як правосвідомістю самого депутата, так і позицією депутатської 
фракції або настроями виборців. Рішення, яке викристалізовується у свідомості кожного парламента-
ря, є результатом досягнення відповідного компромісу між цими проявами правосвідомості. Зазначимо, 
що кінцевий результат ніколи не є наперед вирішеним, про що свідчать непоодинокі випадки, коли де-
путатська фракція голосує з приводу певного законопроекту всупереч тій позиції, яку вона проголошу-
вала під час виборчої кампанії або голосування конкретного депутата всупереч позиції власної фракції. 
Зрештою, стане проект документа законом чи його буде відхилено, залежить від кількості позитивних 
настанов народних депутатів щодо його прийняття. Але на схвалений парламентом закон може бути 
накладено вето президента, що означає факт невідповідності між оцінкою його змісту на рівні право-
свідомості цих суб’єктів законотворчості [10, с. 542–544]. 

Отже, ми досягли мети статті, а саме, встановили форми, або напрями, впливу правосвідомості на 
правотворчість. Довели, що правосвідомість є необхідним інструментом створення норм права, специ-
фічним зразком для його розвитку й удосконалення. Перед тим, як отримати своє вираження в юридич-
них актах, майбутні норми повинні пройти через волю і свідомість людей, що беруть участь у право-
творчості. Правосвідомість прогнозує розвиток права, обґрунтовує зміну його норм і інститутів. Тому 
якість, ефективність діючого правового регулювання, його відповідність потребам суспільного розвитку 
багато в чому зумовлюються рівнем правосвідомості осіб, які створюють норми права, їх загальною 
та юридичною культурою.

Для високої якості діяльності законодавця важливе значення мають вивчення і урахування суспільної 
думки; використання пропозицій з удосконалення законодавства, висунутих науковими підрозділами, 
у матеріалах ЗМІ, листах громадян; розробка наукових концепцій майбутніх актів [13, с. 661]. У сучас-
ній Україні суттєво зростає роль юридичної науки у правотворчій діяльності, її відповідальність за 
якість рекомендацій і прогнозів.

Правосвідомість являє собою складний комплекс емоційних, вольових і ідеологічних елементів. 
Правосвідомість виявляється в практичній діяльності громадян, посадових осіб, у політичних і юридич-
них документах, у коментарях державно-правових актів, нормах права тощо [6, с. 389]. 

Походження, логіка розвитку і зміст всієї правової дійсності, беззаперечно, свідчать про те, що право-
ві норми і системи права загалом є так чи інакше результатом діяльності суб’єктів правосвідомості і пра-
вотворчості, розв’язання ними соціальних проблем або подолання певних суперечностей, чи виявлення 
потреб суспільної практики [14, с. 146]. Власне одним із найважливіших проявів цього об’єктивного 
процесу і є постійний розвиток, зміни правових уявлень, відповідних їм загальнообов’язкових правил 
поведінки, історично конкретних правових систем. І, мабуть, тільки в даному контексті всі правові, 
юридичні явища можуть бути усвідомлені як прояв правової необхідності й соціальної закономірності, 
як об’єктивно зумовлений атрибут суспільного розвитку.

Ми дійшли висновку, що правосвідомість є внутрішньою ідеальною детермінантою правотворчої 
діяльності під час створення юридичних приписів. Перспективу дослідження ролі правосвідомості 
в контексті удосконалення інституту правотворчості вбачаємо у подальшому, більш детальному, ви-
вченні форм, або напрямів, впливу правосвідомості на правоутворення.

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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Ткачук А. С. Значення та роль правосвідомості в контексті удосконалення інституту правотворчості.
В статті розкрита роль правосвідомості в процесі удосконалення інституту правотворчості. Проаналізовано співвідношен-

ня змісту правосвідомості і змісту права: по-перше, правові норми як нормативно-регулятивна система впливають на реально 
існуючі соціальні процеси; по-друге, зміна змісту правової норми здатна викликати відповідні зміни у соціальній дійсності. 
Визначено форми впливу правосвідомості на нормотворчість, серед яких: наукове прогнозування розвитку права, планування 
законодавчої діяльності, розроблення концепцій окремих законів тощо. Розглянуто значення правосвідомості на етапі обго-
ворення та прийняття нормативно-правових актів. Доведено, що правосвідомість виступає необхідним засобом створення та 
розвитку законодавства.

Ключові слова: правосвідомість, правотворчість, правова ідеологія, форми впливу правосвідомості на правотворчість.

Ткачук А. С. Значение и роль правосознания в контексте усовершенствования института правотворчества.
В статье раскрывается роль правосознания в процессе усовершенствования института правотворчества. Проанализировано 

соотношение содержания правосознания и содержания права: во-первых, правовые нормы как нормативно-регулятивная сис-
тема влияют на реально существующие социальные процессы; во-вторых, изменение содержания правовой нормы способно 
вызвать соответствующие изменения в социальной действительности. Определены формы влияния правосознания на нормот-
ворчество, среди которых: научное прогнозирование развития права, планирование законодательной деятельности, разработ-
ки концепций отдельных законов и т.д. Рассмотрено значение правосознания на этапе обсуждения и принятия нормативно-
правовых актов. Доказано, что правосознание выступает необходимым средством создания и развития законодательства.

Ключевые слова: правосознание, правотворчество, правовая идеология, формы влияния правосознания на правотворчество.

Tkachuk A. The importance and role of justice in the context of improvement of law-making institution.
This article describes the role of legal awareness within improvement of legislative drafting. This paper provides an analysis of ratio 

between legal awareness and law contents, such as: fi rstly, the legal norms as normative regulatory system affect the actually existing 
social processes; secondly, the сhange in the content of the legal norm may cause corresponding modifi cations in the social reality. 
There has been defi ned forms of legal awareness infl uence on the rulemaking that apply scientifi c forecasting of the law development, 
planning of legislative activity, the development of specifi c law concepts and others. The value of legal awareness at the stage of the 
discussion and the legal acts adoption has been examined. It is proved that the legal awareness is a necessary tool for creating and 
developing legislation.

Key words: legal awareness, legislative drafting, legal ideology, forms of legal awareness infl uence on the legislative drafting.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ У ПАМ’ЯТЦІ ПРАВА — 
«ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ 

МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» (1743 р.)
Унікальна пам’ятка права — «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.), яка була 

створені внаслідок кодифікаційних робіт 1728 — 1743 рр. і хоча не була офіційно введена у дію, має 
неоціненну вартість як свідчення високої правової культури українського суспільства ХVIII ст. 

Проведення кодифікації було зумовлено низкою політичних, економічних та власне юридичних при-
чин. Серед таких причин основними, зокрема К. Віслобоков вважає, експансію російської політичної та 
адміністративної систем на територію Гетьманщини; невідповідність базової цінності правової системи 
Гетьманщини — свободи, заснованої на праві власності, правовій традиції Московської держави; спроби 
легітимації соціального статусу козацької старшини та стабілізації внутрішнього конфлікту між новою 
соціальною ієрархією; обстоювання автономного статусу Гетьманщини як військової республіки [2, с. 8].

Козацька старшина прагнула закріпити «давні права та вольності». Під ними, у той час, розумілися 
не норми звичаєвого права, засновані на принципі формальної рівності, що набули поширення у Запо-
різькій січі та під час народно-визвольної революції 1648–1676 рр., а норми феодально-кріпосницьких 
відносин, які виражали інтереси козацької верхівки. Роздача земель, зазначає О. Лазаревський, розпо-
чалась ще Б. Хмельницьким у 1648 р. [4, с. 62-63]. При цьому процес закріпачення українського се-
лянства розпочався, як свідчить учений, ще з часів поділу однорідного за своїм правовим становищем 
українського народу на два стани — товариство (козаків) та поспільство (селян та міщан) під час пере-
вірки права володіння землею у 1729 р. У результаті чого козацько-старшинська верства замінила собою 
польських панів. Остаточно кріпосне право було закріплено указом Катерини ІІ від 3 березня 1783 р., 
який був виданий на прохання козацької старшини і забороняв кріпакам Лівобережної і Слобідської 
України переходити від одного власника до іншого.

Відсутність власних кодифікованих актів змушувала землевласників — тобто козацько-старшинську 
верству, яка досить швидко «феодалізувалася», звертатися до попереднього кодексу феодального пра-
ва — Литовського статуту. Як зазначає В. Антонович, складалася досить дивна ситуація: «народ, який 
протягом століть боровся за знищення небажаної юридичної норми, тепер мусив прийняти цю норму 
добровільно» [1, с. 119]. 

Тому слід погодитися з К. Віслобоковим, який вважає, що Кодекс побудовано на нормативному мате-
ріалі виключно Литовського статуту та кількох збірок німецького міського права польського походжен-
ня. Ні гетьманські, ні російські урядові акти, ні також «звичаєве право» не можуть бути кваліфіковані як 
джерела «Прав…» [2, с. 16].

Суттєвими причинами були також: поєднання державними органами адміністративних і судових 
функцій, зловживання суддів та невпорядкованість судочинства, необізнаність російських чиновників із 
місцевим правом та намагання царського уряду поєднати українське право з російським. 

Історія створення кодексу та його значення для відтворення загальної картини розвитку українського 
права відомі науковій громадськості, тому зупинятись на цих питаннях в рамках даної публікації немає 
потреби. Втім, значення «Прав…» полягає ще й утому, що норми кодексу дають можливість відтворити 
уявлення верхівки правлячої верстви (козацтва) про зміст принципу рівності у праві, про критерії ви-
значення правової рівності та правової нерівності, як чинників, що зумовлювали особливості правового 
статусу різних станів та груп населення.

За своїм характером кодекс є пам’яткою феодального права, і мав призначення регулювати суспіль-
ні відносини у становому суспільстві, побудованому на засадах феодальної ієрархії та нерівноправнос-
ті різних верств населення. Тому норми кодексу переважно регламентували правові відносини окремих 
станів населення, а не всього суспільства в цілому. Це добре простежується, наприклад, за замістом норм 
кримінального права, яким в кодексі відводиться шість розділів з 20 по 25. Втім, зміст норм цих розділів 
свідчить, що незважаючи на феодально-становий характер, кодекс містив досить прогресивні (напри-
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клад, порівняно з Соборним уложенням царя Олексія Михайловича 1649 р.) принципи правової системи. 
Разом з тим, у кодексі міститься низка норм, які закріплюють принцип рівності у певних сферах пра-

вовідносин. Так, у першій статті кодексу цей принцип знайшов свій вираз у рівності перед законом і су-
дом усіх станів населення. Зокрема йшлося про те, що «всякого чина и достоїнства, не виключая никого, 
от вишних до нижных, духовного и мирського, воинского и гражданського, малоросийские обыватели и 
весь без изятия малоросийский же народ, по артикулам в сем праве написанным во всяких делах суд и 
расправу иметь и оному праву во всем послушны бать должны. … кто и нездешние жители, но какими 
ни есть имениями владеют, да и приежжие заграничные всякого звания люди, во всяких суду и расправу 
подлежащих делах, равно как бы здешние обыватели по сему же праву судитися имеют» [5, с. 30]. 

На наш погляд, у арт.14 глави 10 закріплені важливі норми, які свідчать про рівне право на сво-
боду представників усіх станів населення незалежно від їх правового статусу. Зокрема йдеться про 
заборону самовільного позбавлення волі будь-якої особи та рівну відповідальність для осіб будь-
якого чину та звання за незаконне самовільне ув’язнення, а також за вбивство, застосування тортур, 
каліцтво та побиття будь-яких осіб, що були самовільно ув’язнені. Зокрема за вбивство за таких об-
ставин передбачалась смертна кара [5, с. 357-358]. 

У арт. 1 глави 4 закріплені рівні права обирати та бути обраними на військові посади, окрім інозем-
ців, тих, хто проживає за кордоном та неправославних. Разом з тим, виборче право у нормах кодексу, на 
відміну від норм звичаєвого права запорізьких козаків [5, с. 15-22], також набуває яскраво вираженого 
станового характеру [5, с. 59]. Так, у п. 2 йдеться про позбавлення таких прав посполитих.

Принцип рівності був закріплений і у судочинстві. Судова влада поширювалась на будь-яку особу в 
державі незалежно від чину (п. 2, арт. 3, 4 глава 7). Втім, цей принцип обґрунтовувався релігійними до-
гматами, відповідно до яких «будь-яка особа рівна перед Богом і судити належить не зважаючи на лиця, 
без всякої пристрасті, гніву, злоби, милості, страху, дружби, тільки по істині, по совісті і за законом, 
не затягуючи справи, без богоненавистного лицемірства і користі, судити і вирішувати для вдоволен-
ням ображеного і з вичерпним покаранням образника, позбавляючи (немощних) від руки неправди» [5, 
с. 82-83]. Зокрема суддею не могли бути відступники від християнської віри та єретики [5, с. 81]. 

Слід зазначити, що в нормах кодексу традиційно закріплювалася правова нерівність учасників кри-
мінального процесу, зокрема за критеріями: статі, станового становища, фізичного стану, віку, етнічної 
приналежності, віросповідання тощо. Так, представниками і адвокатами в судовому процесі не могли 
бути: жінки; священнослужителі (окрім справ церковних і монастирських за дорученням їх началь-
ників); колишні злочинці; малолітні; невільники; душевно хворі; особи з тілесними вадами; прокляті 
церквою; жиди та інші іновірці (цікавим є те, що при розгляді спав євреїв та невірних вони могли пред-
ставляти інтереси один одного) [5, с. 489]. 

Правова нерівність існувала і щодо визначення кола осіб, що могли виступати в суді як свідки. Свід-
ками могли бути лише особи християнського віросповідання (або єдиновірці) будь-якого чина чи звання, 
хороші люди, яким можна вірити, повнолітні (арт. 15 глава 8) [5, с. 131].

Процедуру допиту свідка міг здійснювати тільки суд у залі судового засідання, але у випадку неможли-
вості прийти до суду, «знатні особи, шляхецькі жінки та неміщні» могли давали свідчення вдома [5, с. 132].

Свідками також не могли бути: особи яких приговорили до смертної кари, на відрізання кінцівки або 
носа, які понесли будь-яке прилюдне покарання (доки не доведуть свою невинність); костирі; п’яниці; 
зрадники; «суєтратци»; блазні; безпомісні та особи без визначеного місця проживання (бродяги); клят-
вопорушники; прокляті (піддані церквою анафемі) та відлучені від церкви; чародії та ворожбити; пре-
любодії; ті, які ніколи не причащались або не причащались більше року; особи які таємно стирали межу 
(земельні кордони); божевільні; особи до 20 і після 70 років; заінтересовані особи та родичі; іноземці 
та новоприбульці, про яких нічого невідомо або які не мають постійного місця проживання; євреї та 
христовідступники — не могли свідчити проти христянина (глава 30 арт. 7; глава 8 арт. 16) та деякі інші 
категорії населення [5, с. 489-490; с. 133-134].

Про нерівний правовий статус різних верств тогочасного суспільства також яскраво свідчать норми 
(арт. 8, гл. 10), що передбачають різні за своєю суворістю міри покарання за вбивство для представників 
різних станів. Зокрема за вбивство пана («господина») підлеглими (служителями, чиновниками) або не 
підлеглими особами (але нижчого звання) передбачалось четвертування; за поранення — відрубування 
голови; за те, що вдарить чи підніме зброю на пана — відрубування руки або застосування іншого жор-
стокого покарання. Ті ж самі покарання передбачались і в разі вчинення подібних дій особами нижчого 
звання щодо командирів і чиновників, навіть якщо особа і не є їм підлеглою [5, с. 354]. Також смертна 
кара передбачалась для «людей простой породи» за ненавмисне убивство шляхтича або шляхтянки та 
особи воїнського звання (козака) [5, с. 354].

Що ж стосується вбивства посполитих, то відповідно до п. 1 арт. 1 гл. 21 шляхтич або військового 
звання людина за безпідставне та безпричинне вбивство посполитого мав бути страчений шляхом від-

Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права — «Права, за якими судиться малоросійський народ»
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рубування голови. Але, якщо шляхтич, або хто не є, раніше ні в чому підозрілому не був замішаний, 
вибачиться і присягне, що він вчинив убивство з метою самооборони, то від смертної кари за вбивство 
і від «головщини» звільняється [5, с. 397-398].

Отже, можна зробити висновок, що такий основний інститут категорії «рівність» як рівноправність, в 
нормах кримінального права, закріплених у кодексі, ще не був сформований. Статус (обсяг прав, свобод і 
обов‘язків) учасників кримінально-правових відносин визначався залежно від стану; посади; статі; націо-
нальності; віросповідання; землеволодіння (кількості землі); віку, законності народження, роду занять тощо. 

Релігійні уявлення та норми церковного права були, на нашу думку, важливим чинником та підста-
вою закріплення у нормах кодексу, як правової рівності, так і правової нерівності. Зокрема, про це свід-
чить невизнання права на свободу віросповідання. Так, у арт. 3 глави 2 зазначалось, якщо християнин 
чи християнка самовільно відступили від віри християнської і на цьому наполягають, то такі мають 
бути спалені [5, с. 41].

Суттєво на міру та вид покарання впливала законність народження та віросповідання. Також, 
вид і міра покарання залежала від статі особи, яка вчинила злочин, а також від характеру родинних 
зв’язків між суб‘єктами кримінальних правових відносин. Наприклад, у п. 1 арт. 7 глави 20 зазнача-
ється: «За вбивство чоловіка жінкою або жінки чоловіком, чоловіку — відсікти голову, а жінку — за-
копати по голову в землю» [5, с. 353].

Відповідно до арт. 5 глави 20 діти, що заподіяли батькам тілесні пошкодження, або поранили, або 
образили батьків — каралися смертю. Батьки ж навіть за вбивство дитини карались лише арештом стро-
ком на один рік і шість тижнів та через рік мали чотири рази покаятися у церкві перед усіма прихожана-
ми в призначені свята та дні [5, с. 352].

Дітей же, які вбили матір або батька, відповідно до п. 1 арт. 5 глави 20, мали покарати на смерть: сина 
шляхом четвертування та посмертного колесування і насадження голови на палю, а дочку шляхом за-
копування по шию у землю [5, с. 352].

Таким чином, у нормах кодексу, крім закріплення суспільної ієрархії, зберігається принцип сімей-
ної ієрархії, який ще з найдавніших часів зумовлював нерівність правового статусу різних членів сім’ї 
(роду). Цей принцип, сформульований і закріплений ще за часів звичаєвого права, після прийняття 
християнства набув нового забарвлення відповідно до християнських уявлень про правові відносини 
у сім’ї та між родичами.

Принцип рівності знайшов свій вираз і у низці рівних обов’язків усіх станів, зокрема військовому 
обов’язку всіх землевласників, безземельних шляхтичів та військових, які займаються торгівлею, купе-
цтвом, шинкуванням, художнім рукоділлям, у тому числі й іноземців, які проживають на території Ма-
лоросії, що передбачено у арт. 1, 6 гл. 5 кодексу. Крім того, військову повинність у випадку необхідності 
або загальної мобілізації, оголошеної імператорським указом, відповідно до п. 4 цього ж артикулу мали 
нести всі міщани вільних військових міст і містечок. 

Разом з тим, як свідчить аналіз норм кодексу, у І пол. ХVІІІ ст., з розростанням і зміцненням фео-
дального землеволодіння козацької верхівки, українське право набуває яскраво вираженого станового 
характеру. Так, відповідно до арт. 2 глави 4, арештовувати без рішення суду не можна було лише шлях-
тичів та військових [5, с. 60]. У п. 1, арт. 6, гл. 4 наголошується, що кожен шляхтич і військового звання 
людина (козак), що проживають на території Малої Росії, не можуть бути переведені у стан посполи-
тих і поневолені. Також ніхто не може відібрати їх земельні угіддя набуті законним шляхом [5, с. 63]. 
У п. 3 цього ж артикулу закріплюються аналогічні права іноземців, якщо вони на законних підставах 
набули земельні володіння на території Малої Росії і несуть військову службу. 

Найбільш яскравою, на нашу думку, ілюстрацією закріплення у правових нормах поділу суспіль-
ства на стани є арт. 7 гл. 4 кодексу наступного змісту: «Когда который шляхтич или воинского звания 
человек на посполитой ожениться, тогда как тая посполитая жена его, так и дети его с ним спложенные, 
в шляхетстве или в воинском звании быть имеют; однако же, если бы такова жена, по шляхтичу или 
воинского звания человеку оставшись во вдовстве, за посполитого, а не воинского звания человека за-
муж вийшла, тогда она шляхетського или воинского звания честь теряет, и в таком уже звании, в каком 
и муж ея, за котрого вийшла, быть имеет; детям же тем, которые с первым мужем шляхетской или во-
инской породы имела, вредить не может. То же разуметь о девице шляхетського или воинского звания, 
котра за мужа посполитой породы выйдет, и котра во удовстве останеться да за мужа шляхетського или 
воинского звания вийшла бы; то же и о ея детях» [5, с. 62].

У арт. 10 гл. 4 також зазначається, що ніхто з обивателів посполитої породи ні честі, ні вольності 
воїнського звання людей собі присвоїти не може, щоб через це «честь і вольність шляхетського або 
воїнського звання знищена не могла бути», окрім випадків, коли государ кого з посполитих тією шля-
хетською або воїнського звання честю пожалував; через те також «посполиті у людей шляхетського або 
воїнського званія грунтів купувати не повинні» [5, с. 64]. Наведені норми свідчать про надання окремим 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи
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станам замкненого характеру, шляхом обмеження можливості переходу з одного стану до іншого.
Таким чином, поняття рівності у досліджуваний період можна розглядати лише у межах порівняння 

правових статусів привілейованих станів, а також в межах окремих станів. Так, у арт. 5 гл. 4 закріплю-
ються рівні економічні права представників повноправних станів: духовенства, шляхти та військових 
(козаків). Зокрема, на землях, що належать їм за правом власності, цим категоріям населення дозволя-
лося «осаживать людей», будувати хутори, млини та інші не заборонені законом заводи [5, с. 61].

Зокрема у арт. 14 гл. 4 йдеться про звільнення шляхти, духовенства, шляхти, козаків від різних по-
датей та платежів [5, с. 14]. Тобто все податкове навантаження перекладалось на плечі селян та міщан 
шляхом закріплення правових привілеїв «повноправних» станів, що можна розглядати як правову не-
гативну дискримінацію «неповноправних» станів (посполитих).

Відповідно до наведеного, можна зробити висновок, що у нормах кодексу зроблено спробу ніве-
лювати принцип правової рівності як основну засаду права українського суспільства періоду націо-
нально-визвольної війни 1648-1676 рр. в інтересах пануючої козацької верхівки. Як зазначав В. Мя-
котін: «Народ, який зі зброєю в руках повстав проти своїх гнобителів, встиг зламати їх могутність і 
здобути собі в боротьбі національну самобутність, народ, який знищив старий становий устрій, що 
супроводжувався рабством маси, й створив новий лад життя поза всякими сторонніми втручаннями 
на основі свободи й рівності всіх громадян країни, — цей самий народ, через якісь 130 років свого 
існування знову являє собою картину різкого поділу на стани, знову висуває на історичну арену — 
і на цей раз вже прямо зі свого середовища — групу панів і безправну масу, на якій лежить тяжке 
ярмо кріпосництва» [4, с. 155].
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Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права — «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.).
Особливості становлення та еволюції принципу рівності у праві козацько-гетьманської доби яскраво відображено у визна-

чній пам’ятці права цієї епохи — «Правах, за якими судиться малоросійський народ». У нормах кодексу закріплено зміст цього 
принципу відповідно до правової ідеології правлячої козацької верстви І пол. XVIII ст. та повернення до станового поділу сус-
пільства на підставі «різної гідності» окремих груп населення. 

Ключові слова: принцип рівності, право козацько-гетьманської доби, «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.).

Худояр Л. В. Принцип равенства в памятнике права — «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.).
Особенности становлении и эволюции принципа равенства в праве казацко-гетманской эпохи ярко отражено в выдающемся 

памятнике права этой эпохи — «Правах, по которым судится малороссийский народ». В нормах кодекса закреплено содержа-
ние этого принципа в соответствии с правовой идеологией правящего казацкого сословия І. пол. XVIII в. и возвратом к сослов-
ному делению общества на основании «разного достоинства» отдельных групп населения.

Ключевые слова: принцип равенства, право козацко-гетманской эпохи, «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.).

Нudoyar L. Рrinciple of equality in rights monument — «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743).
Features of the formation and evolution of the principle of equality in law Cossack Hetman day vividly refl ected in the memo right 

of this era — «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743). In the Code fi xed content of this principle in accordance 
with the legal ideology of the ruling strata Cossack fi rst half of XVIII century, and return to the caste division of society based on 
«different identity» of certain groups. 

The notion of equality in the period can only be seen within the comparison of the legal status of the privileged classes, as well as 
within individual states.

The content of the principle of equality were the following concepts embodied in the Code: equal status of representatives of 
individual states, equality before the law and justice; equal right to freedom of representatives of all classes of the population, regardless 
of their legal status; universal conscription, etc. 

In the Code attempts to negate the principle of legal equality as a fundamental principle of the rights of Ukrainian society of the 
national liberation war 1648-1676 biennium in the interests of the ruling elite Cossack.

Key words: equality, Low of Cossack-Hetman era, «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» (1743).
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ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЯК КРИТЕРІЇ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРАВА

На сучасному етапі у правовій літературі відбувається переоцінка багатьох соціальних цінностей, 
у тому числі й системи права, окреслюються нові орієнтири, обґрунтовуються принципи та способи 
впливу на суспільні відносини. В межах даних оцінок повинна удосконалитися система права, зокрема, 
її перетворення в дійсно струнку, логічно обумовлену і відповідно об’єктивним реаліям систему право-
вих галузей, інститутів і норм. Правові норми, що становлять право, незважаючи на різноманіття регу-
люючих ними суспільних відносин, повинні мати внутрішню єдність і узгодженість, щоб забезпечити 
загальне соціально-політичне завдання правового регулювання в суспільстві.

Система всіх чинних норм права кожної країни утворює право (об’єктивне право, систему права). 
Необхідно зазначити, право є не простою сукупністю правових норм, а їх системою. Отже, всі норми 
права, які утворюють право, пов’язані між собою. Тому зміни або недоліки змісту однієї норми вплива-
ють на зміст і процес реалізації інших норм права [1, с.140].

Право є системним утворенням, що складається із великої кількості різнорівневих структур, первин-
ну клітинку яких складає правова норма. Правові норми об’єднуються в інститути, а інститути в залеж-
ності від сфери їх застосування та функцій, які виконуються, — у великі правові спільності.

Системність суспільних відносин надає праву системних особливостей та зумовлює його структуру, 
яка є цілісним об’єднанням елементів — норм права, основним призначенням яких є регулювання сус-
пільних відносин. 

Враховуючи, що в основі будь-якої системи лежить, насамперед, структура її елементів, необхідно 
не тільки їх позначити, але й виявити зв’язки між цими елементами, сформулювати загальні принципи 
побудови системи і пізнання закономірностей її розвитку.

Структура системи права — це її внутрішній устрій. Розкрити структуру права можна через: визна-
чення первинного елементу системи — правової норми та врахування предмета правового регулювання 
як об’єктивного чинника, що з’єднав ці норми в певні групи [2, с. 294].

П. Рабінович зазначає, що структура системи права — це об’єктивно зумовлена внутрішня організа-
ція права певної держави, яка полягає в єдності і погодженості всіх юридичних норм та в їх розподілі за 
галузями та інститутами права. Отже, як зазначає автор, основними структурними елементами, «блока-
ми» цієї системи є: норма права; інститути права; галузі права [3, с.118-119].

Первинним структурним елементом системи права є правова норма. Поняття норми права, ствер-
джує С. Бобровник, належить до числа найважливіших категорій теорії права [4, с. 365]. Будь-яке пра-
вове явище розкривається лише у взаємозв’язку з нормами права. Саме через норми права держава 
здійснює вплив на суспільство, на їх основі визначаються повноваження державних структур, завдяки 
нормам конкретизуються та реалізуються суб’єктивні права. Норма права є первинною клітинкою права 
та вихідним структурним елементом системи права.

Норма права як структурний елемент системи права відбиває основні властивості права: норма-
тивність, формальну визначеність, державну примусовість. Змістом норм права є суб’єктивні права 
та юридичні обов’язки, які надаються та покладаються на суб’єктів суспільних відносин з метою 
їх врегулювання.

Іншим найважливішим за значенням і найбільш великим за обсягом елементом системи права є га-
лузь права. Галузь права є важливим елементом системи права. Саме з’ясування поняття галузі права, її 
особливостей, предмета й методу правового регулювання як підстав поділу права на галузі завжди за-
ймало важливе місце в дослідженні системи права.

Щодо визначення поняття галузі права, слід зазначити, що в юридичній літературі [5, с.124] виро-
бився єдиний підхід, згідно з яким визначаються її ознаки: основа відокремлення галузі права — одно-
рідні суспільні відносини; об’єктивність відокремлення груп суспільних відносин; певна структура.

Одним із ключових питань в проблематиці системи права є визначення умов її диференціації, до 
яких юридична наука відносить предмет та метод правового регулювання.
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У юридичній науці зазначена проблема не є новою. Наукові дискусії розпочалися ще за часів Рим-
ської імперії. Відокремленість галузі права та ступінь її розвитку визначаються розвитком та автоном-
ністю відповідних відносин та потребою у їх правовому регулюванні. На сьогодні сталим є положення, 
що галузі права класифікуються за декількома критеріями, основними з яких є предмет і метод право-
вого регулювання.

Отже, поняття «регулювання» відображає сутність впливу норм права на суспільні відносини. 
Л. Явич зазначає, що регулювання за допомогою правових норм полягає не лише у спрямуванні розвитку 
суспільних відносин, але й у охороні існуючих суспільних відносин, у створенні умов для виникнення 
нових відносин, які відповідають нагальним потребам суспільства [6, с. 26]. Саме через зазначене, про-
блема правового регулювання суспільних відносин є однією із важливих проблем не лише теорії права, а 
й галузевих наук. Тому не випадково питанням регулятивного впливу присвячено цілу низку досліджень.

О. Мельник вважає, що однією з теоретичних передумов вирішення проблем є розроблення поняття 
правового регулювання, оскільки саме від цього залежить вирішення багатьох інших сторін регулюван-
ня відносин. Сучасні погляди правознавців на визначення поняття правового регулювання зводяться до 
того, що правове регулювання розуміється як здійснюваний за допомогою права і сукупності правових 
засобів державно-владний вплив на суспільні відносини з метою їх впорядкування, закріплення, роз-
витку та охорони. У загальному вигляді правове регулювання є процесом, спрямованим на те, щоб за 
допомогою правових засобів гарантувати поведінку, необхідну суспільству, спрямувати розвиток життє-
вих ситуацій в бажане русло [7, с. 22].

Т. Тарахонич зазначає, що є підстави стверджувати, що правове регулювання здійснюється за допо-
могою динамічних структур, систем, механізмів, що спрямовані на досягнення правового результату в 
межах певної системи юридичного впливу на суспільні відносини [8, с. 173].

В юридичній науці під предметом правового регулювання розуміють те, що регулює право, тобто 
певні види суспільних відносин [9, с. 353], або відповідну сферу суспільних відносин [10, с. 222].

На думку П. Рабіновича, зважаючи на те, що суспільні відносини — це відносини між людьми, мож-
на говорити, що предметом правового регулювання виступають однорідні відносини між людьми в сус-
пільстві. Поняття предмета правового регулювання, вказує автор, дає знання про те, що саме регулюєть-
ся правом, а поняття методу правового регулювання дає відповідь на питання (як, яким чином, засобом, 
способом) держава вчиняє нормативний вплив на суспільні відносини [3, с. 119].

Предмету правового регулювання, зазначає Н. Пархоменко, притаманні наступні характерні ознаки: 
це однорідний вид суспільних відносин, на який впливають норми певної галузі права; головним чинни-
ком, що зумовлює відмінність між галузями права є специфічність суспільних відносин, що регулюють-
ся, які, відповідно, відрізняються за своїм змістом, метою та завданнями; кожній галузі права відповідає 
певна сфера однорідних суспільних відносин, тобто певний предмет правового регулювання [11, с. 390].

Предмет виступає основним критерієм розмежування норм права на галузі, оскільки він має об’єктивний 
зміст, передбачений характером суспільних відносин і не залежить від волі законодавця. Саме предмет вка-
зує виокремлення тієї чи іншої галузі, а коли це відбувається, з’являється і відповідний метод регулювання, 
який залежить від волі законодавця. Останній при необхідності і враховуючи характер регульованих від-
носин, може вибрати спосіб правового впливу на них. Він може варіювати ці способи, використовуючи їх 
в різних комбінаціях. В цьому полягає суб’єктивність методу, яка відрізняє його від предмета. Але вони 
обидва відіграють важливу роль у побудові системи права, взаємодіють один з одним [7, с. 71].

Отже, поряд з предметом правового регулювання важливим чинником, що впливає на диференціацію 
права, є метод правового регулювання. 

В енциклопедичній літературі під методом правового регулювання розуміють спосіб впливу юри-
дичних норм на суспільні відносини [12, с. 445].

П. Рабінович розуміє під методом правового регулювання специфічний спосіб владного впливу дер-
жави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів. 
Виходячи з того, що право — це правила поведінки людей, тобто перш за все право діє на поведінку 
людей, яка є сутністю суспільних відносин, метод правового регулювання можна визначити як засіб дії 
права на поведінку людей як суб’єктів суспільних відносин [3, с. 119].

Категорія методу правового регулювання застосовується для характеристики регулюючої дії на 
суспільні відносини різних правових утворень. Залежно від виду останніх слід розрізняти: загальний 
(загальноправовий) метод регулювання, що характеризує регулюючу дію права в цілому; галузевий 
(загальногалузевий) метод, що розкриває специфіку регулювання окремою галуззю права відповідних 
суспільних відносин; метод регулювання певного виду або комплексу відносин правовим інститутом і 
методом регулювання, властивий окремій правовій нормі.

Такий підхід, на наш погляд, має елементи визначеності щодо суперечок відповідно до певних 
аспектів застосування категорії методу правового регулювання, не дозволяє обмежитися розглядом його 
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щодо конкретних правових утворень та даної категорії зокрема: права; його галузей; правових інститу-
тів; правових норм.

Загальний (загальноправовий) метод регулювання відрізняє впорядкування суспільних відносин за 
допомогою права від інших (неправових) способів дії держави і уповноважених її організацій на волю і 
свідомість учасників суспільних відносин. 

Даний метод є найбільш важливою особливістю права, що відрізняє його від інших нормативних 
регулюючих систем (наприклад, моралі, звичаїв) і від інших способів дії права на суспільні відносини 
(зокрема, виховання, що здійснюється за допомогою декларацій, закликів, гасел). 

Метод регулювання правової норми вказує на ступінь категоричності та певні варіанти поведінки, 
співвідношення і характер прав і обов’язків учасників (суб’єктів) відносин, а також вигляд і міру юри-
дичної відповідальності. Оскільки норма права є первинним елементом його системи, методи регулю-
вання норм, які створюють інститути і галузі права, зумовлюють специфіку регулятивного впливу да-
них правових утворень, одержуючи в них нову якість.

Зміст методів правового регулювання складають наступні способи дії на поведінку суб’єктів: імпера-
тивний (метод владного наказу), направлений на забезпечення вказаної державою обов’язкової поведін-
ки суб’єкта; автономний, такий, що залишає суб’єктам значний перегляд для вільного волевиявлення; 
заохочувальний, стимулюючий бажане для держави і суспільства правомірну і соціально активну по-
ведінку; рекомендаційний, такий, що пропонує адресатові самостійно визначити бажаний для держави 
варіант поведінки враховуючи місцеві умови та реальні можливості.

Відповідно до цього і класифікуються правові норми, кожен різновид яких, у свою чергу, складає норма-
тивну основу відповідного методу, зумовлює його своєрідність, є істотним елементом його характеристики.

Найбільшої уваги методу правового регулювання в правовій науці надавалося при розгляді питань, 
пов’язаних з поділом права на галузі.

Галузевий метод правового регулювання — є встановлений нормами права специфічний спосіб дії 
на поведінку учасників відносин у суспільному житті [13, с. 11], особливість правового регулювання, 
поєднання засобів правового впливу [14, с. 250, 252]. 

Метод концентрує основні властивості галузі і є способом її дії на поведінку людей, спосіб орга-
нізації правового зв’язку учасників регульованих відносин [15, 65]. У юридичній літературі також 
наголошується, що поняття методу не потрібно пов’язувати з однією особливістю: це завжди сукуп-
ність прийомів, засобів, способів, що комплексно відображають своєрідність дії галузі права на сус-
пільні відносини [16, с. 47, 60].

Аналізуючи структуру методу правового регулювання, правознавці відносять до складових її при-
йомів і способів правовий статус суб’єктів, юридичні факти, способи формування суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків суб’єктів правовідносин, способи захисту суб’єктивних прав і забезпечення ви-
конання юридичних обов’язків тощо [16]. 

Однак, до елементів структури методу не включаються обумовлені за різними критеріями особли-
вості правових норм, з яких повинна починатися характеристика будь-якого методу правового регулю-
вання. У зв’язку з цим прийнято виокремлювати відповідно до характеру норм лише такі основні мето-
ди правового регулювання, як імперативний (метод владного наказу), диспозитивний (метод правової 
автономії), заохочувальний, рекомендаційний [17, с. 31].

Дана класифікація методів, зазначає М. Байтін, з одного боку є правильною і є цінною, з іншого — є 
недостатньою і відображає спрощений підхід щодо неї. Зокрема, з урахуванням нових даних про правову 
норму наступна розробка питання про галузеві методи правового регулювання повинна пов’язуватися з 
використанням класифікації норм права та за іншими підставами, зокрема за характером їх цільової спря-
мованості, за яким можна виділити, наприклад компенсаційні, колізійні та інші норми [18, с. 240-267].

Специфічні ознаки і функції будь-якого різновиду правових норм, що зумовлюють особливості ви-
никаючих на їх основі правовідносин, дозволяють конкретніше з’ясувати сутність не тільки окремих 
галузей права, але і таких елементів (нормативних утворень) у системі права, як правові інститути 
і підгалузі права [17, с. 92].

Отже, предмет та метод правового регулювання, загальні принципи та положення, правові засоби 
регулювання у сукупності утворюють особливий правовий режим регулювання для кожної галузі права.

Підсумовуючи, слід зазначити, що система права — це відбиття значущості різних суспільних від-
носин, що регулюються правом. Її будова обумовлюється об’єктивними передумовами, зокрема, станом 
будь-яких суспільних відносин у різних сферах суспільного життя. 
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Шаганенко В. П. Предмет та метод правового регулювання як критерії побудови системи права.
У статті розглянуто поняття галузі права, її особливостей, предмета й методу правового регулювання. Предмет та метод 

правового регулювання, загальні принципи та положення, юридичні засоби регулювання у сукупності утворюють особливий 
правовий режим регулювання для кожної галузі права.

Зазначено, що предмет виступає основним критерієм розмежування норм права на галузі, оскільки він має об’єктивний 
зміст, передбачений характером суспільних відносин і не залежить від волі законодавця. Саме предмет вказує виокремлення 
тієї чи іншої галузі, а коли це відбувається, з’являється і відповідний метод регулювання, який залежить від волі законодавця. 
Категорія методу правового регулювання застосовується для характеристики регулюючої дії на суспільні відносини різних 
правових утворень. Залежно від виду останніх слід розрізняти: загальний (загальноправовий) метод регулювання, що характе-
ризує регулюючу дію права в цілому; галузевий (загальногалузевий) метод, що розкриває специфіку регулювання окремою га-
луззю права відповідних суспільних відносин; метод регулювання певного виду або комплексу відносин правовим інститутом 
і методом регулювання, властивий окремій правовій нормі.

Ключові слова: система права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, норма права, галузь права.

Шаганенко В. П. Предмет и метод правового регулирования как критерии построения системы права.
В статье рассмотрено понятие отрасли права, ее особенностей, предмета и метода правового регулирования. Предмет 

и метод правового регулирования, общие принципы и положения, юридические средства регулирования в совокупности 
образовывают особый правовой режим регулирования для каждой отрасли права.

Отмечено, что предмет выступает основным критерием разграничения норм права на отрасли, поскольку он имеет 
объективный смысл, предусмотрен характером общественных отношений и не зависит от воли законодателя. Именно пред-
мет указывает выделение той или иной отрасли, а когда это происходит, появляется и соответствующий метод регулирования, 
который зависит от воли законодателя. Категория метода правового регулирования применяется для характеристики регулиру-
ющего воздействия на общественные отношения различных правовых образований. В зависимости от вида последних следует 
различать: общий (общеправовой) метод регулирования, характеризующий регулирующее действие права в целом; отраслевой 
(общеотраслевой) метод, раскрывает специфику регулирования отдельной отраслью права соответствующих общественных 
отношений; метод регулирования определенного вида или комплекса отношений правовым институтом и методом регулирова-
ния, присущий отдельной правовой норме.

Ключевые слова: система права, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, норма права, отрасль права.

Shahanenko V. Subject and method of regulation as a criterion for constructing a system of law.
The article deals with the concept of law, its characteristics, the subject and the method of regulation. Subject and method of 

regulation, the general principles and conditions, legal regulations of collectively form a special legal regime of regulation for each area 
of law.

It is noted that the subject is the main criterion for separation law for the industry because it has objective content provided 
public relations nature and not dependent on the will of the legislature. This object indicates the isolation of an industry, but when it 
happens, and there is an appropriate method of regulation that depends on the will of the legislature. Category regulation method is 
used to characterize the regulatory action on the social relations of different legal entities. Depending on the type of the past should be 
distinguished: general (common law) regulating the method of characterizing the effect of regulatory law in general, sectoral (industry-
wide) method, which reveals specifi c regulation of a branch of law relevant social relations, method of regulating certain types of 
complex relationships and legal institutions and by control inherent in a particular legal norm.

Key words: system of law, the subject of legal regulation, the method of regulation, rule of law, the branch of law.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Сучасні глобальні цивілізаційні процеси супроводжуються еволюцією суспільно-культурних ціннос-

тей. У зв’язку з цим, нині в світі виникла ситуація, коли глобальні цивілізаційні здобутки минулого по-
ступово починають вичерпувати себе, а новітні — ще не встигли остаточно оформитись і посісти місце 
у суспільній свідомості. Першими жертвами такого зламу епох стають діти, які є надзвичайно вразли-
вими до суспільних змін і хвилювань. Подібний вплив яскраво виявляється у період навчання у школі, 
де відбувається основна частина процесу соціалізації дитини. Через згадані глобальні процеси виникає 
ряд проблем і небезпечних явищ у процесі освіти, серед яких корупція у школі є далеко не найгіршим. 
Не останню роль у розвитку згаданих негативних процесів відіграє вчительство. Через такі негативні 
тенденції виникає необхідність, окрім інших заходів, впровадити механізм реальної правової і особливо 
моральної відповідальності вчителя.

Увага до педагогічної моралі та етики зростає у багатьох державах і освітніх системах. Центри 
прикладної етики продуктивно працюють у більшості європейських університетів, а також в універ-
ситетах США. У Франції питання моральності педагога розглядається на рівні держави — там ство-
рено національний комітет з етики тощо. Не залишилися осторонь при вивченні питання моральності 
педагога і українські вчені. Лише за останні роки ними підготовлені такі видання: «Морально-право-
ва відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект)» [2, с. 3-35] і «Педагогічна етика» 
[3, с. 6-18, 36-46] (авт. Г. Васянович), «Формування моральної свідомості педагога» (авт. Н. Дудник) 
[6, с. 270-273]. Це питання також розглядалося у праці «Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи 
реалізації» (авт. І. Бех) [1, с. 8-10].

Дана стаття має на меті дослідження однієї з концепцій правового регулювання механізму реалізації 
моральної відповідальності педагогів в Україні на основі ідеї запропонованої освітянами періоду Укра-
їнської Народної Республіки.

Сьогодні в Україні існує необхідність реформування системи освіти, її удосконалення і підвищення 
якості — це одна з найважливіших соціокультурних проблем, яка значною мірою обумовлюється проце-
сами глобалізації і особливо негативними тенденціями, які її супроводжують. Першими негативні тен-
денції викривлення суспільної свідомості відчули на собі найбільш розвинуті держави світу. Всіх нас 
лякають повідомлення про випадки насильства у школі, особливо ті випадки, коли таке насильство су-
проводжувалося застосуванням холодної або вогнепальної зброї, а подекуди і несе в собі людські жерт-
ви. Занепокоєння також викликають такі явища, як початок статевого життя у ранньому віці, дитяча 
проституція, розвиток і розповсюдження дитячої порнографії, збільшення кількості дітей, позбавлених 
батьківського піклування тощо. Педагоги, на рівні з іншими учасниками освітньо-виховного процесу, 
несуть відповідальність за таку ситуацію, і передусім — моральну. І у цій галузі українська національна 
політико-правова думка має що запропонувати, оскільки в Україні, у період визвольних змагань, коли 
створили Українську Народну Республіку (далі — УНР), було запропоновано ідею механізму морально-
правової відповідальності вчителя.

Під моральною відповідальністю педагога сучасні вчені, зокрема Г. Васянович, розуміють особистіс-
ну якість, суть якої полягає в усвідомленні моральної потреби до виконання соціальних норм, а також 
здатність індивіда вільно прийняти справедливу оцінку скоєних вчинків, давати своїм діям самооцінку 
з позицій гуманності, чистої совісті. Під перспективним аспектом моральної відповідальності розумієть-
ся високе усвідомлення особистістю сучасного і майбутнього розвитку нації і людства, цілеспрямованої, 
вільної діяльності людини. Педагог будь-якого навчального закладу здійснює моральну відповідаль-
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ність у творчому оволодінні знаннями, самовдосконаленні, самореалізації своїх сил і здібностей. Під 
ретроспективним аспектом моральної відповідальності розуміється відповідальність, яка відображає, 
як правило, соціально-правові дії стосовно особистості за минулу поведінку, вчинки, за порушення нею 
вимог соціально-етичних, правових, професійних норм. У цьому значенні відповідальність виступає 
у двох ролях: з одного боку, вона є засобом реагування суспільства, керівництва освіти на негативну 
поведінку окремого педагога, а з іншого — засобом попередження можливої негативної поведінки цієї 
особистості, або інших особистостей у майбутньому.

Оцінка діяльності учителя, його гідності і честі виражається у добрих справах, слові, імені, ви-
знанні його заслуг перед суспільством, керівництвом школи, колегами по роботі, учнями і їх бать-
ками. Адекватна оцінка учителя з боку різних соціальних інституцій є потужною спонукальною си-
лою його подальшої творчої діяльності. І, навпаки, недооцінка реальних заслуг учителя зазвичай 
призводить до приниження його честі і гідності. В такій ситуації стають можливими гострі супереч-
ності між учителем і суспільством, учителем і адміністрацією навчального закладу, а головне — 
відбувається духовний розрив із суспільством, оскільки втрачається суспільна й особистісна мета 
праці. Інструментом моральної відповідальності є совість учителя. Світло совісті вчителя робить 
його стійким в індивідуальному і суспільному житті, спонукає на створення совісного акту. Форми 
вияву совісті особистості можуть бути різноманітними. Основними серед них є такі: чиста совість, 
совість як розкаяння, совість як сумнів, докори совісті, совість-спонука, сором [4, с. 2]. Але у випад-
ку, коли такий інструмент відсутній, починають розвиватися згадані вище деструктивні процеси. І 
тоді суспільству, а передусім педагогічній спільноті, потрібно втрутитись і притягти такого педагога 
до моральної-правової відповідальності. Саме ідею механізму такої відповідальності було запропо-
новано освітянами УНР.

Ідею моральної-правової відповідальності вчителя було сформовано на основі національно-пат-
ріотичної організації, яка вела боротьбу за збереження і відродження української культури, духовності, 
і фактично була неформальним організатором руху за розбудову рідної школи в Україні в перші місяці 
після демократичної революції. Це було товариство шкільної освіти, засноване І. Стешенком [5, с. 167-
168] разом із іншими борцями за українську національну школу [8, с. 460-462]. У статуті товариства 
було задекларовано його основну мету, яка полягала у розбудові та популяризації української націо-
нальної школи [11, арк. 1-4 зв.]. Товариство шкільної освіти, будучи приватною інституцією, прагну-
ло реалізувати завдання державного масштабу, зокрема «ширити серед укр. люду освіту через нижчі, 
середні й вищі школи з викладовою укр. мовою, де живе українська людність» [7, с. 18], включаючи й 
територію поза межами України.

У період, коли Українська Центральна Рада (далі — УЦР) УНР створила власний виконавчий орган — 
Генеральний Секретаріат, а в його структурі Генеральне секретарство освіти як вищий виконавчий ор-
ган управління освітою, рада товариства шкільної освіти увійшла до складу Секретарства і, як зазначе-
но у звіті останнього, їх робота йшла паралельно. Секретаріат включив товариство шкільної освіти до 
свого складу, фактично легалізувавши його діяльність [10, с. 62].

Саме товариство шкільної освіти звернуло увагу на моральний бік роботи освітнього відомства УНР. 
В останні місяці існування УЦР було запропоновано ідею створення особливого судового органу при 
Міністерстві народної освіти — «Товариського суду честі». Цей спеціальний орган створювався не при 
самому Міністерстві, а при товаристві шкільної освіти, що в свою чергу було частиною Міністерства. 
Був розроблений статут майбутнього органу [9, с. 298-299]. За цим статутом «Товариський суд честі» 
жодним чином не був підконтрольний чи підзвітний міністерству, а призначався і звітував перед загаль-
ними зборами товариства. Суд повинен був мати реальні повноваження як морального осуду винних, 
так і усунення з учительських посад осіб непридатних і навіть шкідливих для шкільної справи. Осно-
вними завданнями цього органу, відповідно до статуту, були: 

1. оберігати перед громадою достоїнство титулу (звання) учителя; 
2. виховувати в учительській громаді почуття громадянства, солідарності і, загалом, корпоративності 

[9, с. 298]. 
По суті, це мав бути орган, покликаний притягати учителів до морально-правової відповідальності, 

захищати права учнів і високе звання вчителя.
Отже, в процесі дослідження виявлено, що в УНР у період УЦР українськими педагогами було за-

пропоновано кардинально нову концепцію морально-правової відповідальності вчителя.

Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя в системі освіти…
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По-перше, розглядати підготовку фахівця-педагога, яка здійснюється лише на основі новітніх техно-
логій, — означає розвивати лише професійні якості вчителя, а такий підхід є однобічним. Так само як 
і професіоналізм, необхідними є гуманістичні цінності, духовно-моральні орієнтири і принципи.

По-друге, на основі товариства шкільної освіти при Міністерстві народної освіти УНР доби УЦР 
було запропоновано механізм моральної відповідальності педагога, який був би корисним і у наш час.

По-третє, «Товариський суд честі» був заснований на принципах публічності, колегіальності і неза-
лежності від виконавчого органу управління освітою. При застосуванні подібної концепції в сучасній 
практиці необхідно дотримуватись аналогічних принципів.
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Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя в системі освіти Української Народної 
Республіки.

У статті розглядається питання моральної і морально-правової відповідальності педагога у контексті сучасних глобалі-
заційних процесів. Досліджується проблема відсутності реального механізму морально-правової відповідальності вчителя у 
сучасній освітній системі України. Вивчається концепція морально-правової відповідальності педагога періоду української ре-
волюції. Розглядається можливість застосування подібного досвіду при реформуванні сучасної освітньої системи.

Ключові слова: мораль і етика педагога, моральна відповідальність педагога, морально-правова відповідальність учителя.

Шитый С. И. Механизм реализации нравственно-правовой ответственности учителя в системе образования Укра-
инской Народной Республики.

В статье рассматривается вопрос моральной и морально-правовой ответственности педагога в контексте современных 
глобализационных процессов. Исследуется проблема отсутствия реального механизма морально-правовой ответственности 
учителя в современной образовательной системе Украины. Изучается концепция морально-правовой ответственности педагога 
периода украинской революции. Рассматривается возможность применения подобного опыта при реформировании современ-
ной образовательной системы.

Ключевые слова: мораль и этика педагога, моральная ответственность педагога, морально-правовая ответственность учителя.

Shitiy S. The mechanism of moral and legal responsibility of the teacher education system Ukrainian People’s Republic.
The article discusses the moral and the moral and legal responsibility of the teacher in the context of current globalization processes. 

The problem of absence of real mechanisms of moral and legal responsibility of the teacher education system in modern Ukraine. 
We study the concept of moral and legal responsibility of the teacher Ukrainian revolution period. The possibility of applying this 
experience in reforming the current education system.

Key words: morality and ethics teacher, teacher moral responsibility, moral and legal responsibility of the teacher.
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ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИКО-
ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

В юридичній науці постає необхідність визначення процедурної природи механізмів захисту прав 
людини у поєднанні з розвитком ідеолого-доктринальної та ціннісно-мотиваційної складових з пози-
цій загальної теорії права та постпостмодерної філософії права. Важливим видається формулювання 
«бінарної концепції» права людини як такого, розмежування понять «захист» та «охорона»; та надання 
вичерпних дефініцій понять «механізм захисту» та «імплементація механізмів захисту».

Особливої актуальності сьогодні набувають питання, пов’язані з впровадженням механізмів 
контролю за станом дотримання прав і свобод людини та громадянина, як вагомої складової інститу-
ту захисту прав. 

Особливість механізмів захисту прав людини зумовлює необхідність вироблення системи методо-
логічних підходів для їх наукового пізнання, що надасть змогу забезпечити комплексність наукового 
вивчення явища механізмів захисту прав людини та їх імплементації в правову систему України. При 
чому розробка методологічної основи для вивчення механізмів захисту прав людини та питань їх імп-
лементації, має враховувати функціональні можливості філософських, загальнонаукових, спеціально-
наукових підходів, що відобразить комплексність і повноту самого дослідження.

В юридичній літературі справедливо вказується на те, що центральне місце в системі методологіч-
них підходів до вивчення будь-яких юридичних явищ, в тому числі і питань механізмів захисту прав 
людини в контексті їх імплементації, займають філософські та загальнонаукові підходи, що забезпечу-
ють загальне світоглядне сприйняття властивостей об’єкту дослідження, забезпечуючи отримання та 
обґрунтування знань про об’єкт, які мають загальний характер. Слід відзначити, що цей підхід має важ-
ливе значення для отримання об’єктивних знань про об’єкт дослідження, оскільки глибоко та всебічно 
досліджує матерію, що розглядається [1, c. 17]. Методологічний інструментарій вказаного підходу зна-
ходиться у постійному взаємозв’язку і взаємодії [1, c. 17-18]. Цей підхід є необхідним, коли дослідник 
працює в «шарі» існуючого, отриманого знання, вже не звертаючись безпосередньо до подій дійсності, 
впорядковуючи отримані дані, прагнучи знайти закономірні відносини — емпіричні закони, висловити 
припущення про їх існування. За своєю природою багато в чому цей підхід пов’язаний з прийомами ло-
гіки, але, разом з тим, включені в контекст емпіричного рівня наукового дослідження з завданням упо-
рядкування фактуального знання [2, c. 291-292]. 

Насамперед слід наголосити на тому, що філософсько-правовою основою дослідження питань теорії 
держави та права є діалектика. Саме вона, на переконання вчених, «забезпечує вивчення загальних зако-
номірних зв’язків розвитку буття та свідомості» [3, с. 50], виступає в якості філософської (світоглядної) 
основи теорії права і держави, що являє собою вчення про найбільш загальні закономірні зв’язки [4].

В якості методологічної основи доцільно використовувати положення діалектичного підходу до 
вивчення закономірностей імплементації механізмів захисту прав людини, що надасть можливість 
виокремити основні методологічні положення дослідження, які стосуються питань становлення ме-
ханізмів захисту прав людини та діалектики взаємозв’язку міжнародних та національних стандартів 
захисту прав людини. 

Механізми захисту прав людини в методологічному плані є явищем багатогранним та неодноз-
начним, що потребує вивчення їх не лише з позиції діалектики, а й шляхом використання аксіоло-
гічного підходу до розуміння вказаного явища та їх здатності бути імплементованими у національні 
правові системи. 

Проблематика застосування аксіологічного підходу до вивчення державно-правових явищ 
пов’язується вченими з певними особливостями розвитку вітчизняної юридичної науки, яка має: 
плюралістичний характер; розгалужену систему методологічних прийомів наукового дослідження 
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державно-правових явищ; відсутність одного конкретного методологічного прийому, який був би 
істинним та всеохоплюючим; неможливість в повній мірі зрозуміти і пояснити сутність державно-
правових явищ з позицій якогось одного методологічного підходу й, відповідно, виразити всю су-
купність відомостей про нього в одному визначенні [5]. За таких умов виникає потреба вироблення 
нових підходів до вивчення державно-правових явищ, серед яких називається аксіологічний підхід, 
який є одним із нових і перспективних напрямів розвитку вітчизняного правознавства як у теоре-
тичному, так і у практично-прикладному значенні [7]. Аксіологія права як специфічна самодостатня 
наукова методологія надає можливість більш глибоко та адекватно сучасній правовій дійсності ви-
вчити ціннісні аспекти змісту понять і категорій правознавства. Цей підхід забезпечує осмислен-
ня поведінки людини у праві та в механізмі правового регулювання, впливу правових цінностей 
на формування правової системи. Реалізація аксіологічного підходу сприяє усвідомленню того, що 
ефективність правових інститутів і правової системи загалом значною мірою залежать від ціннісної 
орієнтації, на якій вони базуються [7].

Важливу роль у системі філософських підходів до наукового дослідження механізмів захисту прав 
людини займають онтологічні підходи. Саме онтологічні основи надають змогу визначити місце та роль 
механізмів захисту прав людини в просторі цивілізованого існування людей, що стає простором право-
вої реальності. 

На думку вчених, загальнонаукова методологія використовується в усіх або в переважній біль-
шості наук, оскільки будь-яке наукове відкриття має не лише предметний, а й методологічний зміст, 
спричиняє критичний перегляд прийнятого досі понятійного апарату, чинників, передумов і під-
ходів до інтерпретації матеріалу, що вивчається. Принципове значення загальнотеретичної методо-
логії, в тому числі й стосовно вивчення питань механізмів захисту прав людини, обґрунтовується 
вченими тим, що «сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність явищ і про-
цесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до об’єкта вивчення, розгляду його у 
виникненні та розвитку…» [8, с. 325].

Одним з центральних загальнонаукових підходів в системі методології наукового дослідження меха-
нізмів захисту прав людини та можливості їх імплементації є системний підхід, який обумовлений тим, 
що будь-яке явище являє собою цілісну, впорядковану множину елементів, взаємодія яких породжує 
нові, не притаманні кожному з них окремо, якості. Держава і право є складними системними утворення-
ми, отже, необхідність застосування цього методу в теорії держави і права обумовлена саме системним 
характером цих явищ. Застосування системного підходу також надає можливість досліджувати держа-
ву і право як складні системні утворення, комплексно підійти до розгляду їх основних складових, які 
нерозривно пов’язані між собою [9, с. 18]. Відповідно до ідей системного підходу в основу вивчення 
будь-яких предметів та явищ правової дійсності закладається розуміння поняття «система» як певної 
цілісності, яка становить єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. На думку С. Гу-
сарєва, кожну конкретну науку, діяльність, об’єкт можна розглядати як певну систему, що має множину 
взаємопов’язаних елементів, компонентів, підсистем, визначені функції, цілі, склад, структуру. До за-
гальних характеристик системи відносять цілісність, структурність, функціональність, взаємозв’язок із 
зовнішнім середовищем [10]. Тому механізм захисту прав людини та питання його імплементації може 
бути розглянуте як явище, що складається із взаємопов’язаних елементів. Відповідно до системного 
підходу ключовими характеристиками механізмів захисту прав людини як системи, що мають бути вра-
ховані в процесі наукового дослідження, є наявність: 

• елементів, що складають механізми захисту прав людини; 
• взаємодії між елементами механізму захисту прав людини як системи; 
• певного рівня цілісності системи, ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії компонентів 

одержує імплементаційний результат розвитку; 
• зв’язку між механізмом захисту прав людини та іншими елементами правової системи.
Однак, певну увагу слід зосередити на функціональних можливостях системного підходу, що до-

зволяє характеризувати складні комплексні інститути, які існують та функціонують в умовах кризо-
генного середовища в суспільстві, що зазнає докорінної суспільно-політичної, а головне — культурної 
та духовної трансформації. Слід навести Закон Ешбі, відповідно до постулатів якого: при створенні 
проблеморозв’язуючої системи необхідно, щоб ця система мала більше розмаїття, ніж розмаїття ви-
рішуваної проблеми, або була здатна створити таке розмаїття. Інакше кажучи, система повинна мати 
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здатність (властивість — Р. Ш.) змінювати свій стан у відповідь на можливе обурення, різноманітність 
такого обурення (протидії — Р. Ш.) вимагає наявності відповідної кількості можливих станів. В іншому 
випадку така система не зможе відповідати вимогам управління, що висуваються оточуючим середови-
щем, тобто — буде неефективною. Відсутність або брак розмаїття можуть бути свідченням порушення 
цілісності підсистем, що генерують відповідну систему.

Отже, із застосуванням базових понять узагальненої теорії систем, редукційно взявши на озбро-
єння понятійний апарат різноманітних галузей наукового знання, доцільним видається розгляд меха-
нізмів захисту прав людини. Свідомо, відмежовуючись від поглядів щодо природного чи позитивно-
го походження зазначених механізмів, необхідно закцентувати увагу на бінарній природі будь-якого 
суб’єктивного права, що є структурною одиницею та розглянути його у якості системи, застосовую-
чи відповідні підходи.

Дефініція поняття «система» (від грецького — σύστημα, «складений») надається через багатоманіт-
ність пов’язаних між собою об’єктів та ресурсів, організованих процесом системогенезу в єдине та, ча-
сом протиставлене середовищу, ціле. 

Розглянута Л. фон Берталанфі організмічна концепція вперше дала змогу вести мову про теорію від-
критих систем та станів рухливої рівноваги, яка є продовженням та розширенням звичайної фізичної 
хімії, кінетики та термодинаміки до рівня соціальних та правових явищ, процесів та інститутів.

Таким чином, як вже зазначалося, доцільно розглядати бінарну природу такої моноструктури, як 
суб’єктивне право, виокремлюючи два рівні — статичний (власне надане/встановлене право) та дина-
мічний (праксеологічний), що виявляється у механізмі реалізації та гарантування першого. Секуляриза-
ція зазначених елементів є контрпродуктивною, а формування другого (динамічного) рівня безвідносно 
ідеальної системи, яку ці елементи формують, є просто неприпустимою.

Отже, виправданим є дослідження та моделювання ефективного механізму захисту прав людини із 
врахуванням основних рис, що притаманні системам у загальному розумінні. До таких рис відносять: 
риси, що пов’язані з цілями та функціями (синергічність — односпрямованість дій компонентів поси-
лює ефективність дії системи; пріоритету інтересів системи широкого-загального рівня перед інтереса-
ми її компонентів; емерджентність — цілі (функції) системи не завжди тотожні інтересам компонентів 
(навіть Л. фон Берталанфі посилався, ілюструючи цю властивість, на державні системи, у яких право 
може бути порушене задля захисту прав більшості); мультиплікативність — позитивні і негативні яви-
ща у системі наділені властивістю множення, але не додавання — елементи системи є неадитивними). 
На окрему увагу заслуговує розгляд категорії суб’єктивного права через такі властивості системи як 
цілісність, структурованість, ієрархічність, а також властивості, пов’язані із взаємодією систем з ото-
чуючим середовищем — комунікативність, адаптивність, надійність, інтерактивність, єквіфінальність 
(здатність системи досягати стану обумовленого виключно властивостями системи, але не середови-
щем), спадковість, розвиток, порядок та самоорганізація. 

Найбільш революційними, на нашу думку, є погляди щодо синергетичної природи права та його іма-
нентного вектору до самоорганізації — як тяжіння до внутрішнього упорядкування за рахунок імплі-
цитних факторів поза зовнішнім впливом (авт.). 

«Роздуми про метод» Р. Декарта та «нібулярна гіпотеза» Е. Канта досі не втратили своєї актуальності. 
Так, розгляд механізму захисту прав людини у контексті концепцій «диссипативної (синергетичної)» 
самоорганізації Г. Хакена [11], «консервативної самоорганізації» Нобелевського лауреата Жана-Марі 
Лена, а також «континуальної самоорганізації (еволюційного каталізу)» А. Руденко дозволяють вийти 
на досить високий рівень генералізації наукового знання, з метою розвитку правової доктрини. Саме 
таку, засновану на наукових досягненнях соціополітичних та природничих дисциплін, правову доктри-
ну має бути покладено в основу побудови сучасної моделі захисту прав людини, що, у свою чергу, є 
осердям стійкої та ефективної правової системи.

Таким чином можна підсумувати, що окреслені підходи до дослідження механізму захисту прав 
людини надають змогу: по-перше, встановити особливості місця та значення механізмів захисту прав 
людини в системі явищ правової та соціальної дійсності; по-друге, встановити та охарактеризувати 
особливості взаємозв’язку та взаємодії між елементами механізму захисту прав людини, а також між 
міжнародними та національними механізмами захисту прав людини, та, відповідно, забезпечити док-
тринально обгрунтоване моделювання відповідних механізмів захисту прав.
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ВІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ МАНДАТ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Одним із основних завдань сучасної правової держави є забезпечення представництва народу в 
органах влади. Ефективне виконання цього завдання, серед інших питань, вимагає вирішення проблеми 
представницького мандата в органах державної влади, зокрема чіткого визначення ступеня залежності 
представника та міри його відповідальності за свою діяльність. Орієнтація суспільства на демократичні 
цінності народовладдя, диктуючи нові умови державотворення, вимагає акценту на принципі свободи 
народного представника та його мандата, а відтак, і детального аналізу одного із типів представниць-
кого мандата — вільного мандата. У зв’язку з цим, науковий інтерес до проблеми вільного представ-
ницького мандата є закономірним та обґрунтованим. Зазначена проблематика неодноразово привертала 
увагу вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Л. Дюгі, Г. Еллінека, М. Лазаревського, М. Прело, 
Ю. Тодики, Б. Чичеріна, проте, поєднуючи в собі як теоретичну, так і практичну складову, беззаперечно 
залишається актуальною дотепер.

Метою статті є дослідження вільного представницького мандата, зокрема аналіз визначень і тлу-
мачень поняття вільного мандата, виокремлення його сутнісних ознак, з’ясування змісту та особли-
востей його реалізації на практиці з метою визначення доцільності використання в умовах сучасно-
го суспільства.

Серед усього різноманіття наукових позицій щодо визначення поняття вільного представницького 
мандата у юридичній літературі найбільш поширеним є трактування його в контексті відносин депутата 
та парламенту як органу державної влади з делегованими повноваженнями на здійснення суверенітету 
від імені всієї нації [4]. Зокрема вільний («незв’язаний») представницький мандат визначається як по-
вноваження, які юридично не пов’язують обрану до законодавчого органу (парламенту) особу з вибор-
цями того виборчого округу, де її обрано депутатом. Володіючи вільним мандатом, депутат парламенту 
є представником усього народу і саме тому не залежить від волі конкретних виборців; у своїй діяльності 
він керується лише конституцією та власним сумлінням і повинен враховувати інтереси суспільства за-
галом; визнається презумпція відповідності волі депутата волі народу [10, c. 475-476].

Характеризуючи вільний представницький мандат, Б. Чичерін зазначав, що на повіреного покла-
дається не виконання приватної волі, а обговорення і вирішення загальних справ; він керується не 
стільки вигодами виборців, скільки користю держави. Представник діє абсолютно незалежно від ви-
борців, будучи іноді зобов’язаним чинити всупереч їхній волі та інтересам, оскільки приватні бажан-
ня можуть суперечити загальному благу [12]. Більше того, на думку Ж.-А. Кондорсе, обрання є не де-
легуванням повноважень, а вказівкою можливості, тому уповноважений народу повинен зробити все, 
що вважає доцільним для його істинних інтересів. Народ посилає представника не для підтримання 
його думки, а для висловлення своєї; він довіряє не тільки його наполегливості, а й просвітленню, 
і абсолютна незалежність його думки є одним із обов’язків щодо народу [4]. Власне, таким чином у 
науковій літературі здебільшого і визначається формула вільного представницького мандата.

Що ж стосується розуміння змісту та сутності вільного мандата, то, більшість науковців виходить із 
розуміння цієї категорії як прямої протилежності імперативному мандату, і для їх розкриття достатньо 
вказати на повну чи часткову відсутність елементів останнього, адже при вільному мандаті представ-
ник репрезентує у відповідному органі не конкретних виборців, а народ держави, населення, територію 
в цілому [5, c. 133-136]. Щоправда, у літературі можна зустріти більш деталізовані визначення. Так, за-
значається, що завданням парламентаря не може бути захист інтересів прошарку, класу чи місцевості, 
загальнонаціональний парламент стає постійно діючим органом, а обрані депутати набувають статусу 
професійних політиків. Отже, представник повинен діяти на підставі власних міркувань в інтересах 
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усього народу. Передбачаючи можливість неспівпадіння загальнонародних та місцевих інтересів, віль-
ний мандат містить необхідність надання переваги загальним інтересам. Не існує можливості відкли-
кання представника, а відповідальність за свою діяльність він несе не перед виборцями свого округу, а 
перед народом в цілому [11, c. 180]. Відтак, вільний представницький мандат забороняє здійснювати 
на представника тиск під загрозою відповідальності; будь-яка обіцянка представника не має юридично 
зобов’язуючого значення і може вважатися лише моральним зобов’язанням [2, c. 434].

Таким чином, поняття вільного представницького мандата тісно пов’язане з розумінням сутнос-
ті самого представництва народу в органах влади. Зокрема, І. Данилов зазначає, що при вільному 
представницькому мандаті альтернативою принципу територіального представництва виступає на-
ціональне представництво, яке несе в собі ідею політичного представництва народу (йому за конститу-
цією і належить суверенітет). Окрім того, він заперечує жорсткий зв’язок з виборцями та їх контроль 
за діяльністю представника (він стає провідником місцевих інтересів, розглядаючи їх крізь призму 
інтересів загальнонаціональних) [4].

Виокремлюючи основне у змісті вільного мандата, його дослідники, в основному, акцентують на 
тому, що депутати парламенту вважаються представниками всієї нації, а не тих виборчих округів, від 
яких вони обрані; їх незалежність виявляється у відсутності процедури відкликання, і мандат не носить 
імперативного характеру [1, c. 105]. Більш чітко основні риси вільного представницького мандата сфор-
мульовані у теорії М. Прело, зокрема його загальність, неімперативність, неможливість відкликання та 
відсутність потреби у схваленні дій мандатарія. Так, загальність мандата виявляється у тому, що хоча 
представники і обираються в окремих виборчих округах, але кожен із них представляє націю в цілому. 
Окрім того, мандат — не імперативний (виконання його факультативне, а здійснення вільне від приму-
су); мандат не підлягає відкликанню (як з боку мандатарія, так і персональному чи колективному від-
кликанню); мандат при його здійсненні не потребує схвалення дій мандатарія (презумпція відповідності 
волі обраного волі нації не підлягає оскарженню) [9, c. 437-439]. Відтак, сутнісними ознаками вільного 
мандата можна вважати: 1) представлення представником інтересів усього народу, а не його виборців; 
2) незв’язаність представника волею своїх виборців та представницького органу; 3) відсутність наказів, 
звітування та дострокового відкликання представника. 

Задля правильного розуміння вільного представницького мандата важливо зазначити, що 
«незв’язаність представника» при вільному мандаті зовсім не означає абсолютної незалежності пред-
ставника від виборців та представницького органу. Так, навіть за відсутності наказів, звітів та від-
кликання представника, він вважається повноцінним представником народу, а тому не може дистан-
ціюватися від нього. Більш того, вільний мандат може супроводжуватися інститутами обов’язків та 
відповідальності депутата [3]. Крім того, слід мати на увазі, що у демократичних країнах посеред-
ником між парламентом і виборцями є розвинена система політичних партій. Тому, виборці, обира-
ючи депутата з вільним мандатом по територіальних виборчих округах за місцем свого проживання, 
голосують за політико-правову програму політичної партії, яку обстоюватиме депутат у парламенті 
[10, c. 475-476]. Таким чином, за принципом вільного мандата депутат обирається не тому, що обі-
цяє певні вигоди, а з тієї причини, що його погляди, політична програма близькі виборцям, можуть 
виявитися корисними для громадян усієї держави [2, c. 435].

Зазначимо, що певні відмінності у розумінні вільного мандата породжують і неоднозначне став-
лення до нього. Так, на думку О. Зинов’єва, «вільний мандат» звучить підкупно демократично, а на-
справді означає, що депутат не зобов’язаний слідувати волі своїх виборців, нести перед ними від-
повідальність, виборці позбавлені права його відкликання [6, c. 39-40]. У свою чергу М. Краснов, 
також не будучи прихильником вільного мандата, все ж звертав увагу на його позитивні риси, а саме: 
можливості більшої професіоналізації депутатів, перенесення політичної боротьби у стіни парламен-
ту і зниження небезпеки прямої конфронтації в суспільстві, а також суттєвій нейтралізації (якщо не 
виключення), так званого, регіонального лобізму [8, c. 133]. 

Зрештою, переважна більшість науковців визнають очевидні переваги вільного представницького 
мандата порівняно з імперативним. Вони полягають у тому, що: по-перше, вільний мандат сприяє прий-
няттю парламентських рішень, в яких знаходять своє вираження насамперед загальнодержавні інтере-
си, а не приватні чи корпоративні, нерідко «хвилинні» інтереси окремих груп; по-друге, вільний мандат 
забезпечує парламенту в цілому і окремим представникам при постійно мінливих умовах політичної 
обстановки можливість маневрування і компромісів, без яких неможлива жодна політична діяльність, в 
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тому числі і парламентська; по-третє, вільний мандат правовими засобами захищає депутата від недо-
пустимого тиску, що обмежує його свободу і незалежність в парламентській діяльності. Саме завдяки 
цим рисам вільний мандат отримав універсальний характер [13, c. 237].

Що ж стосується відносин представника та політичних партій (фракцій), то позитиви вільного 
мандата виявляються у забезпеченні ним значно більшої самостійності депутатів як всередині фракції 
чи партії, так і відносно них. Разом з тим, він дає можливість скеровувати внутрішньопартійну дис-
кусію і здійснювати боротьбу за політичне керівництво всередині партії [13, c. 241].

Щоправда, на практиці особливістю поведінки представника є складність втілення в життя кожного 
з типів мандата (вільного чи імперативного) в чистому вигляді. Слушною є висловлена в наукових дже-
релах думка, що залежно від обставин представники виступають то як державні діячі, то як захисники 
місцевих інтересів. Так, депутати з тривалим строком повноважень та пов’язані партійною дисциплі-
ною, зазвичай, не дуже зважають на обіцянки перед виборцями. Натомість депутати, обрані на короткий 
строк, які домоглися успіху на виборах особисто, змушені доводити вірність інтересам виборців, давати 
передвиборні обіцянки і домагатися їх виконання [2, c. 435]. Відтак, можна вести мову про певний по-
двійний характер представницької діяльності та мандата представника.

Варто також зауважити, що у юридичній літературі поряд із класичним розумінням вільного манда-
та можна зустріти термін «напіввільний мандат», який поєднує риси імперативного (існує можливість 
відкликання представника — як санкція за порушення ним своїх обов’язків; водночас на законодавчо-
му рівні на нього покладається обов’язок підтримувати зв’язки з виборцями) і вільного мандата (пред-
ставник не зобов’язаний керуватися наказами виборців, і за їх невиконання не може бути відкликаний). 
Відкликання є можливим у силу систематичного винного невиконання депутатських обов’язків, у тому 
числі, з причини втрати будь-яких зв’язків з виборцями, а також внаслідок вчинення дій, які ганьблять 
честь і гідність депутата [7].

Підсумовуючи вищенаведені позиції та аргументи, слід підтримати розуміння вільного представ-
ницького мандата як ефективної гарантії незалежності народного представника. Саме вільний пред-
ставницький мандат гарантує особливе становище представника, його незалежність перед виборцями, 
представницьким органом та партією. Виявляючись у відсутності доручень, інструкцій, наказів чи від-
кликання представника (оскільки останні представляють не свій конкретний округ, а всю націю), віль-
ний представницький мандат дає змогу зосередити представницьку діяльність на загальних для всієї 
нації проблемах, координувати різні інтереси, знаходити компромісні рішення для досягнення суспіль-
ної злагоди, усуває можливість здійснення на представника тиску, відкриває більше можливостей для 
професіоналізації представника та посилює його статус у цілому.
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Юркевич Х. І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект.
У статті досліджено вільний мандат як один із типів представницького мандата. Проаналізовано поняття «вільний мандат», 

підходи до розуміння змісту та його сутнісні ознаки. Автором з’ясовано особливості та позитиви реалізації вільного представ-
ницького мандата на практиці з метою забезпечення представництва народу в органах влади сучасної держави. 

Ключові слова: відкликання, відповідальність представника, звітування перед виборцями, вільний мандат, накази виборців, 
представник народу, представницький мандат.

Юркевич К. И. Свободный представительский мандат: теоретико-правовой аспект. 
В статье исследован свободный мандат как один из типов представительского мандата. Проанализировано понятие 

«свободный мандат», подходы к пониманию содержания и его сущностные признаки. Автором выяснены особенности и 
позитивы реализации свободного представительского мандата на практике с целью обеспечения представительства народа в 
органах власти современного государства. 

Ключевые слова: отзыв, ответственность представителя, отчет перед избирателями, свободный мандат, наказы избирателей, 
представитель народа, представительський мандат.

Yurkevych Kh. Free representative mandate: theoretical and legal aspect. 
In the article the free mandate as one of types of representative mandate is investigatedl. A concept «free mandate» is analysed, ways 

of understanding of maintenance and its essence signs. An author is fi nd out features and positives of realization of free representative 
mandate in practice with the purpose of providing of representative offi ce of people in the organs of power of the modern state.

Key words: recall, responsibility of representative, report to the voters, free mandate, orders (mandate) of the voters, representative 
of the people, representative mandate.
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МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ПЕНАЛЬНОСТІ ПОСТМОДЕРНУ
Проблематика, що висвітлюється у цій статті, пов’язана з окресленням сутності сучасних форм кри-

мінально-правової реакції, які піддаються суттєвим трансформаціям в епоху Постмодерну, що тради-
ційно та, на нашу думку, обґрунтовано пов’язується з впливом глобалізації на культуру та економіку, що, 
врешті-решт, знаходить своє відображення і в праві. Ця стаття підготовлена в контексті дослідження 
автора щодо трансформації інституту покарання в умовах глобалізації [1; 2; 3]. 

У центрі нашого дослідження перебуває категорія песимізму, спроба застосування якої до аналізу 
теорій покарання здійснюється в цій статті. Це поняття знайшло своє більш ніж достатньо широке висвіт-
лення у соціологічній науці. Наприклад, глибокий аналіз соціологічних теорій Постмодерну, в центрі 
яких перебуває категорія песимізму, здійснено відомим дослідником Дж. Рітцером [4]. На філософській 
спадщині Фрідріха Ніцше, гадаємо, можна не наголошувати в силу фундаментальності останньої (і особ-
ливо для цілей цієї статті). 

Проте специфіка аналізу пенальності Постмодерну вимагає дослідження феномену песимізму саме в 
аспекті каральних практик. Ми переконані, що дослідження сутності та цілей кримінального покарання 
без врахування цієї філософської категорії на сучасному етапі буде більш ніж неповним, що, на нашу 
думку, підкреслює актуальність цієї статті.

Розпочинаючи викладення власних думок в контексті основної частини цієї статті, ми б хотіли ви-
словити певне побоювання, яке пов’язане з наступними моментами. На нашу думку, навчальний процес 
у вітчизняних юридичних навчальних закладах та наукова діяльність (якщо ми говоримо про досліджен-
ня проблем покарання та обґрунтування цілей покарання) характеризуються тим, що ми можемо умовно 
визначити як пенологічний оптимізм. Студенти навчаються та привчаються сприймати романтичні пе-
нологічні гіпотези як аксіоми, а потім те ж саме «споживає» наука кримінального права та кримінологія, 
створюючи багато в чому шаблонні формально-юридичні дослідження з відповідними висновками, в 
яких ніхто фактично не наважується піддати сумнівам наступні твердження: 1) цілі покарання, затвер-
джені в кримінальному законі, не можуть не досягатися; 2) цілі покарання, встановлені законом, не мо-
жуть не бути із самого початку визначені некоректно або навіть невірно. 

Цей оптимізм стосується усіх без винятку цілей кримінального покарання. Проте більше за все ця 
науково-романтична фантастика «виливається» на мету реабілітації злочинців. 

Крім того, цей песимізм не міг не зачепити також іншу «улюбленицю» класики, а саме загальну пре-
венцію. Цей фундамент класичної школи кримінального права з раціоналізмом вибору між вигідним 
та невигідним. Проте, як можна не брати до уваги, що «джерелом задоволення є не задоволення волі (з 
цією у вищий мірі поверховою теорією я маю намір посилено боротися: незграбна психологічна підроб-
ка найбільш близьких для нас речей), а те, що воля виривається вперед і кожного разу отримує перемогу 
над тим, що стає перепоною на її шляху. Почуття задоволення полягає саме в незадоволенні волі, в тому, 
що вона може недостатньо насититися» [5, с. 357]. Проте загальна превенція завжди мала слабкість в 
тому, що одна людина використовується заради залякування інших. І, як зазначив Ніцше, коли людина 
використовуються таким чином, вина не карається (навіть якщо вона б й існувала). Вина лежить на ви-
хователях, на середовищі, на нас самих, а не на злочинці. 

Це такою ж мірою стосується і кари: «Моральний гнів — це самий підступний вид помсти» [5, 
с. 420]. Кара в класичній інтерпретації навіть вже не помічає, що вона виглядає набагато гірше в своєму 
прогресі, аніж овіяний давниною принцип таліону. 

Всі зазначені цілі — зразки доброчесності. Проте саме доброчесність, як слушно висловився Фрідріх 
Ніцше, має привілей кинути першу в’язанку дров до багаття, яке запалюється під ногами засудженого. 
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Беручи до уваги зазначене вище, можна констатувати, що вакуум морального виправдання за-
стосування кримінально-правової репресії в умовах вже сформованої постсучасної пенальності 
заповнився прагматизмом та раціоналізмом, проте зазначені прагматизм та раціоналізм, передусім, 
пов’язані з певними практичними кроками, які не мають філософсько-правового обґрунтування 
та, можливо, навіть його і не потребують. 

В умовах домінування цього філософсько-правового вакууму при застосуванні каральних практик 
вельми цікаво спостерігати за тим, як класичне кримінальне право з хвилюванням та нетерпінням очі-
кує приходу нового месії в особі якогось філософа або кримінолога, якого згодом назвуть «видатним», 
який привнесе до класичної кримінально-правової стагнації свіжі ідеї на прикладі певного революцій-
ного твору, яке, в свою чергу, позбавить класичну школу від морального спустошення й розчарування, 
що виникли внаслідок бурхливого відновлення позитивістських ідей та впровадження на їх основі від-
повідних пенальних практик (переважно паноптично-дисциплінарної спрямованості).

Як на нашу думку, причини цього пенологічного песимізму є більш-менш зрозумілими. Принаймні 
ми можемо брати на озброєння марксистські ідеї, опрацьовані Георгом Руше та Отто Кіркхеймером, 
та в подальшому представлені Мішелем Фуко в його модуляційній концепції [6]. Проте, здається, го-
ловним питанням, що постає в контексті проблематики цієї статті, є питання концентрації песимізму 
та межі його впливу на сучасні пенологічні теорії (якщо взагалі можна говорити застосовувати слово 
«межі» до категорії песимізму). 

Крім того, виникає питання, наскільки цей песимізм взагалі та його концентрація є здоровими для 
пенальності сучасного європейського суспільства. 

Це обумовлює інше питання, відповідь на яке вимагає застосування методів порівняльного аналізу, 
в центрі уваги якого перебуватиме схоластичність та ефемерність реабілітаційної парадигми, що напо-
внювала та продовжує наповнювати класичне кримінальне право, та, з іншого боку, радикальність та 
навіть агресивність нового, постсучасного позитивізму паноптично-дисциплінарного зразку [7]. 

З одного боку, можна поставити питання: колапс реабілітаційної парадигми є трагедією або може 
комедією? Це питання, гадаємо, є актуальним з огляду на те, наскільки довго європейська пенальність 
штучно «насичувалася» гуманізацією, ідея якої мала виступати двигуном трансформації модуляцій кри-
мінального покарання? «Гуманізація» як дороговказ до пенологічного Прогресу. Будь-яка інша ідея є 
крамолою. Ніщо, крім Прогресу.

З іншого боку, «вливання» концентрованої паноптичності, яка вже глибоко занурилася до соціаль-
них відносин, — наскільки це небезпечно для здоров’я самого суспільства? Чи варто з ним боротися? 
Якщо варто, то як? 

Ми не впевнені, що зможемо знайти точну відповідь на це питання в цій статті. Проте ми спробуємо 
поставити це питання на обговорення, використовуючи для цього категорії песимізму та нігілізму. Сво-
го часу Ф. Ніцше писав, що «нігілізм — це до кінця продумана логіка наших великих цінностей та іде-
алів, тому що нам потрібно спочатку пережити нігілізм, щоб переконатися в тому, якою була насправді 
цінність (Ф.Н.) цих «цінностей»… Нам потрібно коли-небудь знайти нові цінності» [5, с. 34]. Звичайно, 
ця думка великого філософа мало стосувалася проблематики обґрунтування пенологічних теорій. Про-
те, саме це висловлення найточніше відображає проблематику цієї статті, яка пов’язана з моральною 
спустошеністю каральних практик через достатньо тривалу відсутність у них філософсько-правового 
обґрунтування та морального виправдання, замість яких ці практики наповнюються застарілими, не-
рідко мертвими абсолютами, які, в свою чергу, одразу ж відторгаються через свою неприродність. Нової 
моралі ще немає, але «будь-яку» мораль практика не сприймає. 

Саме це, на нашу думку, максимально точно відображає занепад класичних цінностей. І, можливо, 
згадані вище раціоналізм та прагматизм, які заповнили пенальний ландшафт Постмодерну та витіснили 
традиційні класичні цінності, свідомо залишили це поле порожнім, надаючи час та можливості створити 
нове філософське обґрунтування пенологічний теорій Постмодерну для відповідних каральних практик. 

А поки що ми маємо велику концентрацію пенологічного песимізму, пов’язаного з занепадом мо-
ралі, яка свого часу була покладена в основу класичної школи кримінального права і яка сьогодні 
мало спрацьовує.

Класика була виключно моральною системою. Проте, як слушно зазначив Ф. Ніцше, «будь-яка ви-
ключно моральна система цінностей призводить до нігілізму» [5]. Між тим спроба розмірковувати про 
мораль, не підпадаючи під дії її чар, не довіряючи підступності її красивих знаків, не була вдалою для 

Теоретико-правові питання свободи, рівності та гідності особи



329• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

європейської пенальності. Свого часу європейська пенальність була зачаровано моральністю, наслідки 
чого вона сьогодні з великим напруженням намагається пересилити. Мораль зробила з європейською 
моральністю те ж саме, що робили сирени з мореплавцями в античній міфології.

Європейські пенологічні теорії, виховані в класичних традиціях та засновані на відповідних леген-
дах, завжди намагалися одержати перемогу: моральну — над «злочинцем», кількісно-показову — над 
«злочинністю». Класичні погляди постійно шукали відповідь на питання: як нам взяти «злочинність» 
в облогу «попередження», «запобігання», «протидії» або «профілактики», що нагадує нараду керівних 
офіцерів якогось генерального штабу перед вирішальною битвою, яка покладе край цьому «ворогу» 
або, принаймні, «супротивнику». Між тими, мати ворогів — це найдавніша звичка людини, а відтак — 
її найсильніша потреба. Тому, як наслідок, «що є караним — ніколи не карається». Наш злочин проти 
злочинців полягає в тому, що ми ставимося до них як до негідників.

Питання свободи волі ще більше загострюється. І це на фоні того, що водночас в нашому суспіль-
стві «гуманність» досягла величезних розмірів. І, як нам здається, всі ці намагання «знайти» та «пере-
могти» «ворога» завжди відрізнялися великим ступенем аморальності. В філософському сенсі це най-
краще, гадаємо, відобразив Ф. Ніцше: «Перемога морального ідеалу досягається за допомогою таких 
само аморальних засобів, як і будь-яка інша перемога: насильством, неправдою, наклепом, несправед-
ливістю» [5, с. 141]. Модулюючи зазначене вище на пенологічному полі, можна згадати проблеми со-
ціалізаційного насильства, яке фактично покладене в основу категорії ресоціалізації, яка, в свою чергу, 
служить метою покарання в будь-якому кримінальному кодексі, заснованому на класичних принципах. 

Тому ми не можемо не віддати належне Ф. Ніцше в його оцінці категорії «виправлення», яке завжди 
пов’язувалося саме з моральним виправленням: «Загальний обман та самообман в площині так званого 
морального виправлення. Ми не віримо в те, що людина може стати іншою, якщо вона не є іншою… 
Змінюється зовнішність, не сутність. Хто став злочинцем за збігом обставин та схильності, той не від 
чого не відучується, а навчається новому… Для суспільства, звичайно, являє інтерес лише те, щоб хтось 
не вчиняв більше певних вчинків; воно видаляє його для цієї мети з тих умов, за яких він може вчинити 
певні вчинки… Омана релігійних забобонів: покарання не спокутує, прощення при примиряє, зроблене 
не може стати незробленим… Методика психологічної чеканки фальшивої монети» [5, c. 186].

Тому вельми цікавою є думка Ф. Ніцше, що «намагання «гуманізувати» (яке вельми наївно ви-
рішило питання, що є «людяним») є тартюфством, під прикриттям якого певний рід людей намага-
ється отримати панування» [5, c. 144]. Це кореспондується з модуляційною концепцією М. Фуко в 
частині справжніх, але прихованих причин зміни пенальних формацій, де «гуманізація» виконувала 
лише функцію відволікання уваги від справжніх причин цієї трансформації пенальності. Перефразу-
вавши Ніцше, можна сказати, що це була якась певна «зацікавленість у встановленні певної моралі», 
що мимоволі підтверджує його тезу про те, що треба «захищати доброчесність від проповідників до-
брочесності», оскільки саме вони — «найбільші її вороги». 

Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити, що питання осмислення сутності трансформації 
постсучасної пенальності потребує не скільки аналізу певних формалізованих даних, на які здебільшого 
спирається кримінологічна наука. Осмислення постсучасної пенальності пов’язане зі спробами відчути 
той дух, яким вона характеризується. Цей дух стає відчутним крізь призму критичного аналізу моралі 
класичних поглядів на покарання, його зміст та цілі, які сьогодні стали більш ніж консервативними 
та намагаються міцно тримати під контролем пенологічний ландшафт, навіть не помічаючи, наскільки 
вони є незграбними в такому статусі. 
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Ягунов Д. В. Моральні аспекти пенальності Постмодерну.
Стаття присвячена проблематиці теорій покарання в ХХІ столітті. В основу статті покладена ідея про те, що сутність та цілі 

покарання в новому тисячолітті кардинально змінилися, а тому потребують іншого філософсько-правового осмислення. Ка-
ральні практики потребують нового морального обґрунтування, якого класична школа кримінального права, на якій базуються 
сучасні кримінальні кодекси, надати не може.

Ключові слова: пенальність, теорії покарання, каральні практики, глобалізація, Постмодерн, моральне обґрунтування 
«права карати». 

Ягунов Д. В. Моральные аспекты пенальности Постмодерна.
Статья посвящена проблематике теорий наказания в XXI веке. В основу статьи положена идея о том, что сущность и 

цели наказания в новом тысячелетии кардинально изменились, а потому требуют иного философско-правового осмысления. 
Карательные практики требуют нового морального обоснования, которое классическая школа уголовного права, на которой 
базируются современные уголовные кодексы, предоставить не может.

Ключевые слова: пенальнисть, теории наказания, карательные практики, глобализация, Постмодерн, моральное обосно-
вание «права наказывать».

Yagunov D. Moral aspects of the Postmodern penality.
This article is focused on the problems of theories of punishment in the XXI century. This paper is based on the idea that the 

nature and aims of punishment have changed dramatically in the new Millennium, and therefore require a new philosophical and legal 
interpretation. Punitive practices require new moral justifi cation, which the Classical School of criminal law, which serve as a basis for 
modern criminal codes, can not provide. 

Key words: penality, theories of punishment, punitive practices, globalization, postmodernism, moral justifi cation of the «right to 
punish».
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ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ В КОНТЕКСТІ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Не лише в Україні та державах пострадянського простору, а також в країнах колишнього соціалістич-

ного табору, у більшості зарубіжних країн світу за останні роки спостерігається зростання злочинності та 
погіршення її основних показників. Періоди деякої стабілізації злочинності або незначного її зниження, 
як правило, з невідворотністю змінюються зростанням і подальшим погіршенням її стану, рівня, структу-
ри та динаміки. За істотних розбіжностей у рівнях злочинності в різних країнах першою і визначальною 
тенденцією в світі, що зберігається впродовж тривалого часу, є її абсолютне та відносне зростання. 

Саме тому проблема боротьби зі злочинністю є однією з найактуальніших не тільки для України, де 
вона загострилася через тривалу економічну, фінансову, енергетичну і політичну кризу, а й для більшос-
ті країн світу. В усьому світі нині здійснюються інтенсивні дослідження, спрямовані на пошук і визна-
чення найбільш ефективних шляхів, засобів і методів боротьби зі злочинністю та на її попередження. 

Реформи, які відбуваються в нашій державі, постійно ініціюють багато питань, які потребують своєї 
відповіді, в тому числі і на науковому рівні. Виникають такі проблеми і в науці кримінального права. 

Кількість збройних конфліктів на земній кулі, незважаючи на зусилля світової спільноти щодо 
їх попередження, постійно зростає. Внутрішні військові конфлікти в Афганістані, колишній Югосла-
вії, Руанді, Лівії, Іраку, Сомалі, військові дії на Кавказі дають яскраве підтвердження того, що в цих 
конфліктах гинуть мирні жителі — жінки, діти, журналісти, дипломати, також наноситься суттєвий 
збиток господарству, руйнуються пам’ятки історії та мистецтва; наносяться невиправні збитки на-
вколишньому природному середовищу.

Тому проблема боротьби зі злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопоряд-
ку — одними із найбільш негативних соціальних явищ сучасності — є досить важливою і складною 
для людства і держав світового співтовариства. Вказані злочини створюють загрозу для існування са-
мого міжнародного державного співтовариства, оскільки в структурі людського суспільства зараз ма-
ють місце організовані і цілеспрямовано діючі кримінальні об’єднання. Вони перешкоджають здій-
сненню не тільки кримінально-правової, а й міждержавної соціально-економічної політики в цілому.

Вироблені багаторічними зусиллями всієї прогресивної спільноти міжнародні кримінально-правові 
норми встановили підстави й умови відповідальності за найнебезпечніші групи злочинів проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку, незалежно від того, чи є конкретне діяння порушенням 
внутрішнього законодавства країни, в якій вчинено злочин, а також незалежно від місця вчинення зло-
чину, поширення на них юрисдикції Міжнародного кримінального суду чи судів інших держав тощо. 

Питання захисту від злочинних посягань внаслідок застосування зброї відіграють важливу роль у 
комплексі захисту прав та свобод громадян, і не останню роль тут мають норми кримінального зако-
нодавства. Стаття 1 Кримінального кодексу України визначає своїм завданням правове забезпечення 
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охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки люд-
ства, а також запобігання злочинам [1, с. 3]. 

У Кримінальному кодексі України (далі — КК України) норми щодо відповідальності за міжнародні 
злочини виділено в розділі XX «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», 
в якому містяться статті щодо відповідальності за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438), еко-
цид (ст. 441), незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (ст. 445), на-
йманство (ст. 447). У зв’язку з цим актуальним та своєчасним завданням є вивчення поняття «військові 
злочини», визначення їх системи, аналіз окремих складів цих злочинів. Деякі з кримінально-правових 
норм, охоплювані нині Розділом XX Особливої частини КК України «Злочину проти миру, безпеки люд-
ства та міжнародного правопорядку», стали з’являтися в законодавстві ряду європейських держав ще 
в XIX ст., але під іншими найменуваннями: в німецькому Кримінальному Укладенні 1871 р. вони, на-
приклад, називалися «Неприязні дії проти дружніх держав» і мали на увазі чотири склади: здійснення 
проти держави, що не належала німецькій імперії, або монарха такого діяння, яке слід було кваліфіку-
вати як державний злочин; зневага словом або дією монарха або регента якого-небудь з держав; дії про-
ти посланця або повіреного в справах; зловмисне зняття, ушкодження або знищення державного знаку 
влади; Швейцарський кримінальний закон 1863 р. назвав подібного роду посягання «злочинами проти 
іноземної держави» (пізніше, з 1937 р. — «порушення зовнішніх стосунків»).

Захист людини від насильницьких посягань під час збройних конфліктів є також одним з головних 
завдань міжнародного гуманітарного права, яке містить велику кількість міжнародних правил ведення 
збройної боротьби. Тому військові злочини розглядаються в контексті міжнародних злочинів і в рамках 
Особливої частини національного кримінального права.

Слід зазначити, що до Другої світової війни існував досить лаконічний перелік міжнародних зло-
чинів: агресивна війна; мобілізації задля воєнних демонстрацій; загроза агресивної війни; втручання 
держави у внутрішньополітичну боротьбу іншої держави; підготовка на своїй території до замаху на 
безпеку іншої держави; підготовка найманців для вторгнення на територію іншої держави; порушення 
режиму демілітаризованих зон.

У доктрині міжнародного права традиційно застосовується термін «міжнародний злочин», який ви-
користовується як родовий для двох окремих видів:

• власне міжнародні злочини;
• злочини міжнародного характеру.
Під міжнародним злочином розуміється «найбільш тяжке міжнародно-правове діяння, що посягає на 

засади існування держав і націй, загрожує міжнародному миру та безпеці» [2, с. 36]. Перелік міжнарод-
них злочинів, їх класифікація закріплена в міжнародно-правових актах, якими було засновано міжна-
родні кримінальні трибунали. Так, Статут Нюрнберзького трибуналу в ст. 6 містить поділ міжнародних 
злочинів на: злочини проти миру, військові злочини та злочини проти людяності [3, с. 13], під юрис-
дикцію Міжнародного кримінального суду (далі — МКС) підпадають найбільш серйозні злочини, що 
викликають занепокоєність міжнародного співтовариства: злочин геноциду, злочини проти людяності, 
військові злочини та злочин агресії (ст. 5 Статуту МКС) [4, с. 58].

Також важливе значення для розвитку міжнародної кримінальної юстиції мав принцип індивіду-
альної кримінальної відповідальності, схвалений Нюрнберзьким міжнародним трибуналом, що пізні-
ше отримав своє легальне закріплення у документах ООН, зокрема, у резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН від 11.12.1946 р. під назвою «Підтвердження принципів міжнародного права, визнаних Статутом 
Нюрнберзького трибуналу». Міжнародні злочини були визнані такими, що вчиняються індивідами, а не 
абстрактними категоріями, і саме через покарання таких індивідів можна забезпечити дотримання норм 
міжнародного права.

Заслуговує на увагу і те, що МКС не визнає будь-яких імунітетів (національних або міжнародних) 
чи інших спеціальних норм, які можуть бути пов’язані із посадовим становищем особи та захищати її 
від кримінального переслідування, а також не застосовує строків давності до злочинів, на які поширю-
ється його юрисдикція. 

Відсутність у Статуті МКС екстрадиційних норм дає підстави стверджувати про те, що цей судовий 
орган доповнює національні системи кримінального правосуддя, жодним чином не втручаючись у їх 
юрисдикцію. Процес передачі винних осіб до МКС для здійснення справедливого судового розгляду 
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та винесення вироку, що закріплений у Статуті, відповідає меті створення такого судового органу, ви-
значеній у Преамбулі Римського договору, і чітко окреслює його доповнюючий характер. 

Щодо співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом слід зазначити, що Конститу-
ційний Суд України визнав невідповідність Римського договору Конституції України. Таким чином, ра-
тифікація цього документа Україною, а, відтак, і співробітництво з Судом можливі лише після внесення 
відповідних змін до Основного Закону. Враховуючи те, що на сьогоднішній день до Конституції України 
не було внесено жодної зміни чи доповнення, ратифікацію Статуту МКС нашою державою відкладено 
на невизначений строк.

Під злочинами міжнародного характеру розуміються передбачені міжнародними договорами сус-
пільно небезпечні діяння, що вчинюються індивідами або групами осіб, які посягають на нормальні 
відносини між суб’єктами міжнародного права.

Цікавий варіант класифікації міжнародних злочинів запропонували І. Лукашук і О. Наумов. В основу 
поділу вчені поклали наявні міжнародні угоди, що містять перелік міжнародних злочинів. За їх схемою 
всі злочини поділяються на дві категорії: 

1. злочини за загальним міжнародним правом;
2. конвенційні злочини [5, с. 23]. 
До злочинів за загальним міжнародним правом вони відносять класичні найтяжчі міжнародні зло-

чини: 
а) злочини проти миру (планування, підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни чи війни 

на порушення міжнародних договорів, угод і запевнень або участь у плані чи змові щодо вчинення будь-
якої з указаних дій); 

б) воєнні злочини (злочинні порушення законів і звичаїв війни: вбивства, тортури або угон у рабство 
чи з іншою метою цивільного населення окупованих територій; вбивства або катування військовопо-
лонених чи осіб, які знаходяться в морі; вбивства заручників; пограбування громадської чи приватної 
власності; безглузде руйнування міст і сіл; руйнування, не викликані воєнною необхідністю та ін.); 

в) злочини проти людяності (вбивства, знищення, поневолення, депортації та інші жорстокі дії, вчи-
нені щодо цивільного населення до чи під час війни, переслідування з політичних мотивів). 

Деякі вчені (В. Панов та ін.) класифікують міжнародні злочини таким чином: 
власне міжнародні злочини: 
а) злочини проти миру: планування, підготовка, розв’язання або ведення агресивних війн та ін.; 
б) злочини проти людяності: вбивства, депортації, поневолення, переслідування та інші жорстокі дії 

щодо цивільного населення; 
в) воєнні злочини: порушення законів і звичаїв війни, вбивство військовополонених, заручників, пар-

ламентарів, безглузде знищення міст і сіл та ін.;
г) злочини проти людства: геноцид, апартеїд, екоцид, расизм, колоніалізм;
міжнародні кримінальні злочини: 
а) проти стабільності міжнародних відносин: тероризм, заручництво, найманство та ін.; 
б) такі, що завдають збитків економіці і соціальному розвиткові держав: фальшування грошей, контр-

абанда, дії проти навколишнього середовища;
в) такі, що порушують особисті права людини: рабство, работоргівля, розповсюдження порнографії, 

тортури та ін.; 
г) ті, що скоюються у відкритому морі: піратство, зіткнення суден, ненадання допомоги на морі, за-

бруднення моря шкідливими речовинами та ін.; 
д) ті, що вчинюються в районі воєнних дій щодо цивільного населення, військовополонених, поране-

них, хворих, щодо культурних цінностей та ін. [6, с. 43].
Таким чином, воєнні злочини входять до системи міжнародних злочинів. Фахівці зазначають, що 

правильна кваліфікація злочинів і з’ясування змісту відповідних статей розділу XX Особливої частини 
КК України передбачають звернення до відповідних міжнародних актів [7, с. 387]. До таких актів, зо-
крема, належать: 

• Статут Міжнародного військового трибуналу від 8 серпня 1945 р., яким передбачено злочини 
проти миру (планування, підготовка, розв’язування чи ведення агресивної війни), проти людяності 
(жорстоке поводження з цивільним населенням, геноцид тощо), воєнні злочини (порушення законів 
і звичаїв війни); 
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• Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р. про поводження з військовополоненими, про поліпшення 
долі поранених і хворих у діючих арміях, про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали 
аварії на кораблі, із складу збройних сил на морі, про захист цивільного населення під час війни; 

• Додаткові протоколи до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (Протокол І щодо захисту 
жертв міжнародних збройних конфліктів від 10 червня 1977 р. і Протокол II стосовно захисту жертв 
збройних конфліктів неміжнародного характеру від 10 червня 1977 р.); 

• статути Нюрнберзького (1945 р.) і Токійського (1946 р.) військових трибуналів; 
• статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії (1993 р.) і Руанді (1994 р.); 
• Римський статут Міжнародного кримінального суду (1998 р.); численні конвенції та резолюції ООН 

[8, с. 287-288]. 
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Варгола Є. Ю. Військові злочини в контексті міжнародного права та кримінального права України.
В даній статті розглянуто проблему боротьби зі злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Також дослідженно класифікацію цих злочинів та методи боротьби з ними, які застосовуються в Україні та в інших державах. 
Розглянуто співробітництво України з міжнародними організаціями.

Ключові слова: військові злочини, Міжнародний кримінальний суд, міжнародний злочин.

Варгола Е. Ю. Военные преступления в контексте международного права и уголовного права Украины.
В данной статье рассмотрена проблема борьбы с преступлениями против мира, безопасности человечества и международ-

ного правопорядка. Также исследована классификация этих преступлений и методов борьбы с ними, которые применяются в 
Украине и в других государствах. Рассмотрено сотрудничество Украины с международными организациями.

Ключевые слова: военные преступления, Международный криминальный суд, международные преступления.

Vargola Y. War crimes in international law and criminal law in Ukraine.
In this paper the problem of combating crimes against peace, human security and international order. Also, the classifi cation of 

these crimes and methods of dealing with them, which are used in Ukraine and in other countries. Consider Ukraine’s cooperation with 
international organizations.

Key words: war crimes, the International Criminal Court, international crimes.
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
СУДУ УКРАЇНИ — ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у системі судів загальної юрис-

дикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції. Ними є: Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміні-
стративний суд України.

Одним із повноважень Вищого спеціалізованого суду України (далі — ВССУ) є прийняття роз’яснень 
з питань застосування законодавства щодо вирішення справ у вигляді постанов Пленуму ВССУ. Од-
нак неоднозначність у теоретичному плані природи вказаних постанов призвела до того, що одні вчені 
відносять їх до норм права, інші — до актів тлумачення закону або до джерел права. Особливо цікаві 
у цьому аспекті праці О. Буркова, В. Жуйкова, Т. Карнаух, Д. Луспеника, Р. Майданика, О. Пасенюка, 
однак ґрунтовні наукові розробки, пов’язані з розглядом постанов ВССУ в системі джерел права у на-
ціональній науці відсутні. 

Метою статті є спроба виявлення правової природи роз’яснень ВССУ з урахуванням основних тен-
денцій і перспектив розвитку науки цивільного процесуального права України.

Роз’яснення ВССУ з питань застосування законодавства містять узагальнені положення, призна-
чені для багаторазового застосування по тій чи іншій категорії цивільних справ або при вирішенні 
однорідних випадків. За змістом вони є результатом аналізу судових помилок і хибних тенденцій у 
застосуванні судами процесуальних норм по певній категорії справ у зв’язку з браком норм, що регу-
люють те чи інше процесуальне питання, і на цій підставі роз’яснення того, як належить правильно 
оперувати відповідними нормами права.

Законодавець, ведучи мову про повноваження ВССУ використовує термін «роз’яснення», а не 
«тлумачення» законодавства. Як вбачається, межа між цими двома термінами досить умовна. За сло-
вами С. Братуся, різниця між роз’ясненнями, що містять логічні висновки, і положеннями, що конкре-
тизують закон, умовна й рухлива [1, c. 149-157].

Не випадково в юридичній науковій літературі визначалося, що роз’яснення само по собі є засобом 
судового тлумачення законів, його видом. Так, на думку А. Мадьянової, не слід порівнювати терміни 
«тлумачення» й «роз’яснення», бо це хибний шлях. Тлумачити можна закон, а роз’яснювати — питан-
ня його застосування. Що ж стосується постанов Верховного Суду, то в них існує поняття «надання 
роз’яснень» [2, c. 12].

Як правильно зазначає С. Іванов, процеси роз’яснення і тлумачення полягають у розкритті змісту закону, 
яким оперують у судовій діяльності. Питання стосується сфери дії: якщо роз’яснення мають вузьку царину, 
приймаються судом і для судів, тлумачення зазвичай має найбільш загальний характер [3, c. 28]. А. Рарог 
стверджує, що протиставлення вказаних понять теоретично нічим не виправдано, оскільки під тлумаченням 
як елементом процесу застосування закону якраз і розуміється з’ясування змісту правової норми й вираже-
ної в ній волі законодавця. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду і є тлумаченням закону [4, c. 51].

Слід вважати плідною позицію С. Фурси, що постанови Пленуму ВССУ кваліфікуються не лише як 
коментарі (інтерпретації) закону, а й як нормативні акти. Ми погоджуємося з тим, що деталізація пра-
вових норм, що містяться в роз’ясненнях Пленуму ВССУ, сприяє створенню нових правоположень не 
лише правозастосовного, а й нормативного характеру. Щоправда форма вираження в роз’ясненнях Пле-
нуму дещо інша, ніж її мають норми права. Проте структурно вони складаються з тих самих елементів: 
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гіпотеза, диспозиція, санкція, а їх дія поширюється на невизначену кількість випадків й на персонально 
необмежене коло суб’єктів [5, c. 180].

Міра стійкості правопорядку будь-якої держави багато в чому залежить від дотримання принципу 
одностайності судової практики. Ігнорування судом правил, створених ним самим, ставить під сумнів 
законність винесених рішень, в основу яких вони були покладені. Водночас при підтвердженні судом 
вищої інстанції правильності прийнятого рішення або при використанні вищим судом при розгляді 
аналогічної справи правила, створеного судом нижчої інстанції, авторитет цього правила посилюється 
і воно стає зразком вирішення подібних справ у судах нижчих інстанцій. А тому можна вести мову про 
практику вирішення відповідної категорії справ, що вже склалася. За таких обставин будь-який суддя 
при постановленні рішення зобов’язаний керуватися правилами, виробленими практикою. Отже, на-
дання права роз’яснення вищому судовому органу, тобто найбільш кваліфікованому правозастосувачеві, 
є необхідним і виправданим.

Є сенс відмітити, що в абз. 3 ч. 1 ст. 40 Закону «Про судоустрій України» від 5 червня 1981 р. було пе-
редбачено, що Верховний Суд України «вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику 
і дає керівні роз’яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають 
при розгляді судових справ. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України є обов’язковими для 
судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз’яснення». 

Аналогічна норма, але стосовно роз’яснень Президії Вищого арбітражного суду України, містилась 
у п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про арбітражний суд» від 4 червня 1991 р.

У процесі так званої малої судової реформи Законом «Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій України» від 21 червня 2001 р. шляхом новелізації його ст. 40 фактично було скасовано 
обов’язковість для судів керуватися в імперативному порядку постановами Пленуму ВСУ, в яких нада-
ється роз’яснення законодавства.

З набуттям чинності 1 червня 2002 р. Закону «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. продо-
вжилася тенденція нейтралітету щодо обов’язковості постанов Пленуму ВСУ, які містять тлумачення 
чинного законодавства, хоча вони і втратили загальнообов’язковий керівний характер. Натомість наголо-
шується, що «суди здійснюють правосуддя самостійно», «нікому не підзвітні», «судді… підкоряються 
лише закону» (ч. 1 ст. 14), «суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення справ відповід-
но до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону» (ч. 6 ст. 14), а президія Вищого 
спеціалізованого суду, в тому числі Президія Вищого господарського суду України, «розглядає матеріали 
узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації» (ст. 43). 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. теж затвердив рекомендаційний 
характер роз’яснень Вищого спеціалізованого суду з питань застосування судами законодавства при вирі-
шенні справ відповідної судової юрисдикції (п. 6 ч. 2 ст. 36). Ця ситуація виникла у зв’язку з тим, що зако-
нодавець вирішив, що обов’язковий характер постанов Пленуму ВССУ суперечить принципу незалежності 
суддів і підпорядкування їх тільки закону. До того ж у юридичній науковій літературі триває дискусія про 
якість рекомендацій, тобто ставиться під сумнів їх правильність і відповідність духу й букві закону. 

Цікаву думку висловила Т. Соловйова, сформулювавши об’єктивні й суб’єктивні причини, що нега-
тивно впливають на реалізацію постанов Пленуму Верховного Суду. Серед об’єктивних причин вона 
виділяє: 1) менталітет, який виходить із правосвідомості як ідеологічного чинника; 2) практику, що скла-
лася; 3) неузгодженість роз’яснень аналогічних правових ситуацій у постановах Пленуму Вищого спе-
ціалізованого суду і Верховного Суду; 4) розмитість і неоднозначність формулювань, які містяться в по-
становах Пленуму Верховного Суду; 6) несвоєчасне інформування про прийняття й набуття чинності тієї 
чи іншої постанови Верховного Суду. До суб’єктивних причин віднесено: а) необмежений суддівський 
розсуд при ухваленні рішення, б) недостатній професіоналізм суддів і в) корупційний чинник [6, c. 69].

Стосовно роз’яснень Пленуму Верховного Суду з питань судової практики, Р. Лівшиць свого часу заува-
жував, що авторитет таких роз’яснень дуже великий, вони беззастережно приймаються судами й не лише 
ними. Кожне з них містить конкретні правові норми. Якщо звичайне рішення загального або арбітражного 
суду має обов’язкове значення тільки для учасників судового процесу, тобто є персоніфікованим, і його за-
гальне значення ґрунтується скоріше на авторитеті суду, ніж на конкретній нормі, то роз’яснення Пленуму 
має загальний, неперсоніфікований характер і підлягає загальному застосуванню через закон [7, c. 9].

Заслуговує на увагу думка самих практиків. У п. 6 заяви від 26 травня 2006 р. «Про концептуальні 
підходи Ради суддів України до подальшого здійснення судово-правової реформи в Україні» зазнача-



337• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

ється, що Пленум Верховного Суду України повинен мати право надавати судовим рішенням по кон-
кретних справах прецедентне значення, тлумачити правові норми й визначати неврегульовані законом 
процедури розгляду справ судами. При цьому його роз’яснення повинні мати обов’язковий характер».

Таким чином, основне призначення роз’яснень Пленуму ВССУ — тлумачення законів, що здійсню-
ється у формі роз’яснень і висловлення правових позицій, в яких закріплюється трактування положень 
Конституції, матеріального і процесуального законодавства, що містять певні правила поведінки (нор-
ми), якими суди загальної юрисдикції повинні керуватися при вирішенні цивільних справ.

В юридичній доктрині здавна прийнято розглядати тлумачення прав як діяльність із з’ясування 
і роз’яснення вираженої в джерелах права волі держави з метою її правильної й ефективної реалізації. 
І в цьому сенсі роз’яснення є одним із елементів загального поняття «тлумачення права», що забезпе-
чує зовнішню осяжність, мовну визначеність процесу пізнання й інтерпретації змісту правових норм.

Фахівець у галузі кримінального процесуального права О. Капліна пропонує виділити особливий вид 
тлумачення — правозастосовне, яке можна визначити як інтелектуально-вольову діяльність суб’єкта, 
наділеного від імені держави владними повноваженнями, що здійснюється безпосередньо у процесі 
правозастосування по конкретній справі або з метою забезпечення правозастосовного процесу. Акт пра-
возастосовного судового тлумачення в кримінальному процесі — це один із видів правових актів, який 
виноситься або видається судом при розгляді кримінальної справи по суті або при здійсненні іншої 
правозастосовної діяльності і містить офіційне роз’яснення смислу норми права з метою правильного, 
законного, обґрунтованого й одностайного її застосування [8, c. 61].

Отже, постанови Пленуму ВССУ є актами офіційного нормативного тлумачення, юридична сила 
яких ґрунтується на їх легальності. Вони містять у собі узагальнений досвід правозастосовної кваліфі-
кації суспільних відносин у вигляді актуальної практики однакового розуміння й застосування правових 
норм, які викладаються у вигляді: а) конкретизованих суджень про зміст правових норм; б) розширю-
вального або обмежувального тлумачення законодавства; в) формулювання правоположень, виробле-
них практикою судової системи; г) нагадування про правові норми, якими слід керуватися; д) типізації 
фактичних обставин у подібних юридичних справах; е) логічного розвитку умов застосування гіпотези, 
диспозиції й санкції правової норми та ін. 

М. Вопленко відмічає, що розроблення і прийняття роз’яснень не має за мету створення нових правових 
норм, а сформульовані в постановах організаційно-допоміжні правила покликані обслуговувати практичне 
застосування вже існуючих норм. Звідси останні черпають юридичну силу і припиняють дію у зв’язку зі 
своїм скасуванням або зміною свого роз’яснення Верховним Судом. Усе це свідчить, що роз’яснення Пле-
нуму Верховного Суду є додатковим, допоміжним джерелом права, нетрадиційним за походженням і юри-
дичною силою. Такий висновок випливає з юридичної природи актів тлумачення [9, c. 84].

На думку окремих дослідників-процесуалістів, нормативність роз’яснень вищих судових інстан-
цій полягає в тому, що вони містять певні правоположення, принципи, міркування, що є загальними, 
але обов’язковими для судових органів через специфіку судової діяльності. Як вважає Т. Карнаух, у 
своїх постановах Пленум ВССУ формулює концентровані вислови юридичної практики, правоположення, 
для яких притаманний певний ступінь узагальненості й фактичної обов’язковості. Вони здатні компен-
сувати природне відставання норм права від динаміки суспільних відносин, усувати суперечності між 
відносним консерватизмом права й потребами суспільства, що постійно змінюються внаслідок швидких 
перетворень сучасного світу. Розумне, зважене використання правоположень у кінцевому підсумку за-
безпечує стабільність правопорядку, відновлення справедливості, зміцнення законності. Вони набува-
ють обов’язкового характеру, тому що забезпечені авторитетом вищого судового органу і його правом 
скасовувати ті рішення, що суперечать цим правоположенням [10, c. 50].

У науковій літературі правові позиції, закріплені в роз’ясненнях ВССУ іноді йменують «зразкові 
загальнообов’язкові (нормативні) моделі». Роз’яснення ВССУ з питань судової практики на підставі 
аналізу й узагальнення розглянутих судами справ мають легальний характер. Їх предметом є питання, 
що викликають суттєві сумніви судових органів, породжують помилки й хибні рішення. Хоча поста-
нови Пленуму ВССУ звернені до судових органів і виступають обов’язковими для них, ними також не 
повинні нехтувати ні фізичні, ні юридичні особи, які беруть участь у розгляді справи в суді. Нерідко на 
практиці виникають ситуації, коли відносини хоча й належать до сфери правового поля, але не існує 
конкретної правової норми, яка їх регулює. У таких випадках ВССУ доволі часто усуває прогалину, вка-
зуючи на конкретний шлях вирішення того чи іншого проблемного спору.

Васильєв С. В. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України…
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Слід погодитися з думкою тих учених — практиків, які вважають що постанови Пленуму ВССУ, так 
би мовити, є прихованим джерелом права, ефективним для забезпечення одностайного тлумачення за-
конодавства національними судами й, більше того, які часто змінюють норми законодавства [11, c. 186]. 

Отже, постанови пленуму ВССУ, в яких на підставі узагальнення практики застосування законів та 
інших нормативних правових актів даються роз’яснення з питань оперування конкретними правовими 
нормами, мають загальнообов’язковий нормативний характер для судів, тобто володіють властивостями 
джерел права. Ці роз’яснення є офіційними правовими позиціями вищих судових інстанцій з питань 
судової практики і спрямовані на одностайне і правильне застосування судами матеріального і процесу-
ального законодавства. 

Викладені міркування знаходять пряме підтвердження у прикладах судової практики, де постанова-
ми Пленуму ВССУ де-факто оперують як джерелами права.

На наше переконання, постанови Пленуму за умов фрагментарності законодавства і наявності у ньо-
му значної кількості колізій є часто єдиним орієнтиром не лише для судів, а й для всіх учасників право-
відносин, які мають діяти за визначеними й передбачуваними нормами, в тому числі й за тими, що по-
требують роз’яснення. Тому, можемо стверджувати, що є всі підстави для визнання джерелом цивільного 
процесуального права постанов Пленуму ВССУ у яких: а) містяться роз’яснення з питань застосування 
законодавства (його норм); б) формулюються певні правила поведінки суб’єктів у сфері судочинства; 
в) усуваються прогалини законів; г) формулюються роз’яснення по інших питаннях судової практики.
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Робота присвячена дослідженню правової природи роз’яснень Вищого спеціалізованого суду України на прикладі цивіль-

ного судочинства. Проаналізовані основні наукові підходи з даного питання. Автор обґрунтовує позицію, що постанови Плену-
му Вищого спеціалізованого Суду України, в яких надаються роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішен-
ня справ, є джерелами національного цивільного процесуального права.
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Работа посвящена исследованию правовой природы розъяснений Высшего специализированного суда Украины на примере 
гражданского судопроизводства. Проанализированы основные научные подходы по данному вопросу. Автор обосновывает позицию, 
что постановления Пленума Высшего специализированного Суда Украины, в которых даются розъяснения по вопросам применения 
законодательства при разрешении гражданських дел, являются источниками национального гражданского процессуального права.
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Vasiliev S. Elucidations of the Higher specialized court of Ukraine are the sources of civil judicial law.
The article is devoted research of legal nature of elucidations of the Higher specialized court of Ukraine on the example of the civil 

legal proceeding. Basic scientifi c approaches are analysed on this question. An author grounds position, that elucidations of Plenum of 
the Higher specialized Court of Ukraine, are the sources of national civil judicial law.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАВА — 
ВИМОГА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ

Попередні судження. Більше двох тисячоліть людство в своїй життєдіяльності користується пра-
вом — найбільш авторитетним регулятором суспільних відносин. За цей період періодично змінюва-
лось ставлення суспільства до права, переосмислювались науково-правові ідеї, теорії, доктрини. Але 
і сьогодні того престижу права, який мав би бути в суспільстві, поки що не досягнуто, в чому є пев-
на вина і вчених-юристів. Останні, як свідчать дослідження, «не замислювались в рамках пошукових 
праць, наскільки та чи інша норма може і стане сприйнятою кожним індивідом, особою, громадянином, 
повага до права, його дотримання та підтримка будуть бажаними для кожного, а не насильницьким при-
мусовим процесом або, ще гірше, ставлення до правових норм характеризуватиметься як презирливе, 
байдуже» [1, с. 5]. Можливо причиною такого «не замислення» є усталена звичка вести дослідження 
права в жорстких рамках давно проголошених і ніби-то беззаперечних наукових парадигм. Це, так звані, 
світоглядні постулати, що характеризують право як тільки надбудовне, суб’єктивне за своєю природою 
явище, творцем якого є державна влада. 

Тому не дивно, що і на даний час право пов’язане численними і різними явищами соціальної ре-
альності, є певною таємницею для його дослідників, законодавця, всіх, хто використовує та застосовує 
його норми. Але починаючи з виникнення права і до цього часу, відповідь на питання «що є право?» 
намагалося знайти не одно покоління юристів, філософів і політиків [2, с. 69-76]. І на даний час ця тема 
жваво обговорюється вітчизняними вченими, а дискусії «що є право?», яке його місце і роль у суспіль-
стві, взаємовідносин з державою знаходяться в самому розпалі [3]. 

Переосмислення цих та інших проблем права особливо необхідне в період світоглядного і теоретично-
го оновлення правової науки, звільнення її від застарілих методологічних кліше, відірваних від соціальної 
реальності ідей, теорій, доктрин. Серед них є такі, що майже втратили своє значення, а їх вплив на сучасні 
суспільні процеси є мінімальним або зведено нанівець. А є й такі, світоглядне значення яких у досліджен-
ні права має значний вплив на юридичну науку, на сприйняття права суспільством і громадянами.

Тому основною метою даної статті є спроба розглянути зміни, що відбуваються в розвитку права, пе-
рейти від замислення над деякими ідеями, теоріями і доктринами правової науки, канонізованих на цей 
час у непогрішимі істини (догми), до переосмислення їх ролі в сучасних умовах [4, с. 573]. Останні все 
більше перестають відповідати потребам сучасного соціально-економічного і культурного розвитку сус-
пільства. Вони стали гальмувати розвиток теоретичної думки, перешкоджаючи таким чином появі нових 
концептуальних ідей щодо розкриття дійсної соціальної цінності права. В українському суспільстві та-
кого визнання право може набути лише за умови втілення і гарантування принципів соціальної справед-
ливості, свободи, рівності. Зокрема йдеться про світоглядні характеристика права як надбудови над еко-
номікою явища і як такого, що лише відображає соціальну реальність, є суб’єктивним утворенням тощо. 

Переосмислення — притаманна риса правової науки (як і будь-якої іншої наукової галузі), що по-
стійно супроводжує її рух до нових ідей, теорій, доктрин у розумінні права. Сучасний період перео-
смислення в правовій науці, який, зазначимо, є надто непростим, представляє вихід за межі догматич-
них уявлень про право. 

Уявлення про право як надбудовне над економічним базисом явище в структурі суспільства засно-
ване на буквально-догматичній інтерпретації відомих марксистських ідей про пріоритетну (первинну) 
роль економіки перед правом. Особливою популярністю в юридичній і політ-економічній літерату-
рі продовжує користуватися положення, що «право ніколи не може бути вище, ніж економічний лад 
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і зумовлений ним культурний розвиток суспільства» [5, с. 19]. Але з цього не випливає висновок, що 
право знаходиться «нижче» економіки, а остання «вище» за право. Пізніше основоположники марк-
сизму неодноразово пояснювали свою точку зору на дану проблему, звертаючи увагу на досить складні 
взаємозв’язки права і економіки [6, с. 310]. Однак мало помітними залишалися їх застереження з цього 
приводу, зокрема, що вирішальну історичну силу економічні факти представляють «в крайньому разі 
для сучасного світу» [6, с. 310] (курсив мій — Є.Є.). З цього можна зробити висновок, що дане припу-
щення стосувалося пріоритетної ролі економіки в період, щонайменше, першої половини ХIХ століття, 
а не її розвитку в далекій перспективі, ХХI столітті. 

Сьогодні суспільство, держава, право, економіка, культура перебувають у ХХ1 ст., — на не зрівня-
но іншому етапі і рівні розвитку. У зв’язку з цим принципово важливим є те, що в епоху формування 
інноваційної економіки, модернізації інших сфер життєдіяльності суспільства, право повинно розгля-
датися в структурі суспільства як «рівноправна» з економікою соціальна реальність, а не як залежний 
від неї і держави інструмент їх забезпечення та регулювання правовідносин [7, с. 90]. При цьому вчени-
ми правильно наголошується на тому, що «в умовах інноваційного розвитку економіка більше не може 
розглядатися в якості домінуючої сфери життя суспільства, як це було в класичній марксистській тео-
рії. Справа в тому, що інновації… створюються не в економіці, а в духовній сфері життя суспільства: 
науці, мистецтві, інших видах творчої діяльності… Економіка може розглядатися з правом на рівних» 
[7, с. 50]. Так, сьогодні в юридичній науці ставиться сьогодні питання, вирішення якого має надзвичай-
но важливе значення для соціально-економічного розвитку сучасного суспільства.

Без сумніву, економіка в житті суспільства, як і кожної людини, відіграє надзвичайно важливу роль, 
проти чого ніхто не заперечує, але не таку роль, щоб бути в суспільстві понад усе — над правом, морал-
лю, традиціями, насамкінець, над духовним життям суспільства. Тому у якій би ситуації не перебувало 
суспільство, його економічна система існує, функціонує і розвивається завдяки і в межах певної право-
вої системи (законодавства), налагодженого і дієвого правового механізму. У даному сенсі Ф. Шахматов 
правильно наголошує, що «економічна система при всій своїй самодостатності і автономності не може 
існувати у вакуумі, ізольовано від інших підсистем людського соціуму (курсив мій — Є.Є.). Вона може 
ефективно функціонувати в рамках певного соціального порядку і в умовах політичної стабільності при 
додержанні загальноприйнятих правил гри в усіх сферах суспільного життя» [9, c. 88]. Автор у даному 
разі не ставить питання, що у взаємовідносинах економіки і права є первинним, а що вторинним, а зосе-
реджує увагу не лише на їх різнопланових зв’язках, а, що особливо важливо, — на їх взаємозалежності. 

Такий підхід необхідно закріплювати в економіко-правових стандартах — умови забезпечення ефек-
тивності дії механізмів взаємозалежності права (законів) і економіки. Адже самі по собі ринкові меха-
нізми, як показує сучасна глобальна фінансово-економічна криза, не спрацьовують, а управління фінан-
сово-економічною сферою без належного правового забезпечення призводить тільки до її загострення, 
соціально-політичних конфліктів. Недооцінка ролі права в такій ситуації вже призвела до дестабілізації 
управління і майже всіх сфер життєдіяльності суспільства в багатьох країнах. Ігноруючи вимоги права, 
в тому числі міжнародно-правові принципи і норми, деякі державні органи та установи, підприємниць-
кі організації, як стало відомо, впроваджували у фінансово-банківську й економічну системи фіктивні 
інвестиційні «цінні папери», наповнювали ринок валютною масою, незабезпеченої матеріальними ре-
сурсами, створювали фіктивні багатомільярдні фінансові «піраміди»: іпотечні, інвестиційні, будівельні, 
життя в борг, і як наслідок — істотне озлидніння одних верств населення і водночас зростаючого збага-
чення інших, включаючи континенти, держави, народи. 

Спостереження й аналіз кризових явищ, численні спроби щодо створення національного і міжнарод-
ного державно-правового механізму їх подолання (міжнародні світові та регіональні саміти лідерів еко-
номічно розвинутих держав, науково-економічні форуми, конгреси тощо) показали людству чого все це 
варто, кому раніше створені економічні та фінансові механізми були на користь. Не без підстав їх творців 
назвали економічними вбивцями, які за характеристикою одного з них, Д. Перкінса, — є високооплачу-
ваними професіоналами, які обкрадають країни усього світу на трильйони доларів США, прикриваючись 
при цьому масками так званої «іноземної допомоги та «міжнародного співробітництва» [10, с. 4-10]. 

На такому фоні природно виникає питання, що відбувається з правом, у чому полягає його роль у 
розв’язані сучасних кризових проблем? Можливо право, як і економіка, також перебуває в кризі і осла-
блене нею втратило свою дієвість у вирішенні спільних для всього суспільства завдань? Примітно, що 
в такі періоди, як свідчать рішення керівних органів Європейського Союзу з подолання фінансової кри-

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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зи окремих його членів (Греція, Кіпр, Іспанія, Португалія та ін.) суспільству з його публічною владою 
вже не до права, його верховенства, прав людини, соціальної справедливості, свободи, рівності. Разом 
з тим стає зрозумілим, що сподіваючись лише на ринкові механізми економічної саморегуляції без ви-
користання ресурсів права навряд чи може бути знайдено безболісний вихід із будь-якої кризової си-
туації. Саме на даний аспект давно звертали увагу авторитетні юристи, економісти і фінансисти. Зо-
крема, слушним у даному разі є застереження англійського вченого А. Хіллмана, що без влади закону 
(права — Є.Є.) не можуть існувати ринки, і суспільство втрачає доходи, які воно отримало б від ринків 
товарів, праці і фінансових послуг [11, с. 46]. 

Право в контексті теорії відображення. Не менш впливовою, ніж класична теорія співвідношення 
права і економіки, є так звана ленінська теорія відображення. В інтерпретації ідей цієї теорії філософа-
ми, а потім і вченими-юристами, зокрема, про співвідношення матерії і свідомості, буття і суспільної 
свідомості, базису і надбудови в структурі суспільства право характеризувалось виключно як катего-
рія суспільної свідомості і надбудови, тобто, як суб’єктивне за своєю природою явище. Це орієнтувало 
правову науку на описання права (законів) лише як відображення об’єктивних законів соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства. Саме на такій методологічній основі в 70-х і 80-х рр. ХХ ст. відбувалася 
наукова дискусія з питань «об’єктивного і суб’єктивного в праві». Більшість її учасників, спираючись на 
«ленінську теорію» відображення, об’єктивність права вбачали в правильному відображенні ним потреб 
і інтересів суспільства; суб’єктивність — в тому, що право є утворенням держави [12, с. 14-25]. 

Застосування даної теорії до права ще більше посилило його характеристику як надбудовного і 
суб’єктивного явища/ Призначення права в такому сенсі полягало у здійсненні функції офіційного (дер-
жавного) інструмента в регулюванні найбільш важливих суспільних відносин. Право ніби відображало 
те, що існувало в суспільстві, а насправді це було спотворене відображення, яким державна влада деза-
вуйовувала соціальну дійсність. У свою чергу це призвело до спотворення соціальної справедливості, 
рівності, обмеження свобод людини і юридичних осіб у їх діяльності. У зв’язку з цим достатньо на-
гадати про «радянське колгоспне право», за яким селяни як політичний клас країни тривалий час були 
позбавлені елементарних прав і свобод, захисту своєї честі і гідності, а про їх недоторканність, вільне 
пересування по території держави не могло бути й мови.

Подібне ставлення до права, його відрив від реально існуючих суспільних потреб та інтересів пере-
творили його в пасивне і кероване явище. Ця обставина не випадково була помічена в науковій літерату-
рі. Так, «введення в контекст методологічних і світоглядних проблем правознавства категорії «правова 
реальність» дає можливість розглядати право не просто в якості надбудовного явища, що живе лише 
відображеною життям економічної структури суспільства (суспільного відношення, інституту, форми 
суспільної свідомості), а як особливий світ, автономну сферу людського буття (курсив мій — Є.Є.), маю-
чи власну логіку і закономірності, з якими не можна рахуватися» [13, с. 149]. З такою думкою не можна 
не погодитись, по суті в ній чітко фіксується нове ставлення до права, сприйняття його як самостійного, 
об’єктивного соціального явища. Задовго до цього, по суті, таку ж позицію займав видатний український 
правознавець, філософ і соціолог Б. Кістяківський, який наполягав «на визнанні за правом самостійного 
значення, оскільки право має бути правом, а не якимось додатком до економічної, політичної та інших 
сторін суспільно-державного життя» [14, с. 382]. У зв’язку з цим можна сказати, що характерною рисою 
вітчизняної правової науки в сучасний період є повернення ідей, теорій і доктрин вчених, несправедливо 
забутих за ідеологічних і політичних мотивів. Таким чином, поступово налагоджується наступництво в 
ученнях про право, усувається перерваний, але не втрачений зв’язок поколінь правознавців. 

Об’єктивність права. В останні роки ця тема все частіше стає предметом обговорення в наукових ко-
лах. Так, Г. Мальцев зазначає, що «воля законодавця пуста, якщо не має під собою об’єктивної основи. 
Мистецтво законодавця, полягає в тому, щоб знайти право в самому житті і адекватно виразити його в 
законі» [15, с. 135]. Такої ж точки зору дотримуються й інші вчені, які вважають, що «закон тільки тоді 
є правом, коли законодавець відкрив його в об’єктивній дійсності, а відкривши, сформулював у вигляді 
писаних норм, прийнятих законодавчою владою і проголошених нею в якості загальнообов’язкових» 
[16, с. 95]. Поділяючи ці положення, разом з тим вважаємо, що для того, щоб відкрити, знайти право, 
передусім необхідно знати, що воно реально собою представляє. 

 Свого часу Н. Алексєєв вказував, що не можна йти на пошук тоді, коли не знаєш, що є шуканий 
предмет. Але в кожному науковому дослідженні повинно бути присутнім уявлення або, в крайньому 
разі, первинне припущення про те, до якого класу предметів належить досліджуване [17, с. 4]. З цього 
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приводу, про що згадувалося раніше, в юридичній літературі з питання «що є право?» в позиціях уче-
них існує велика розбіжність. У свою чергу, ця обставина певною мірою ускладнює правозастосовну 
діяльність, зокрема, органів правосуддя. Відомо, що судді в процесі розгляду справ керуються тільки 
законами, в яких ніби все розписано і передбачено для постановлення аргументованого, законного і 
справедливого рішення. У зв’язку з цим природно виникає питання, чому в такому разі суд при ухва-
ленні рішення допускає помилки? На наш погляд, це свідчить про те, що суддям як фаховим суб’єктам 
встановлення права, за різних причин не завжди вдається відшукати це право, найцінніше, що міститься 
в законах. І якщо право не знайдено судом першої інстанції, його пошук продовжується в судах апеля-
ційної і касаційної інстанцій, а в окремих випадках — у Європейському суді з прав людини. 

Це говорить про те, що «питання щодо права починається тільки там, де допускається, що не все, що 
здається правомірним, насправді правомірно, тільки там, де суб’єктивній думці про право і зазіханню 
на право — протистоїть об’єктивно ґрунтовне, предметно визначене, само-значуще пра-во»[18, с. 179]. 
Отже, об’єктивність права має сприйматися суб’єктом пізнання, законодавцем, фізичними і юридични-
ми особами як даність соціальної реальності, що притаманна праву за його природою. А закон як найав-
торитетніша форм права виводить право з таємниці соціальної реальності, надає йому риси публічності 
і доступності для кожного, хто ним користується і реалізує належні права, свободи, законні інтереси.

Проти визнання об’єктивності права категорично заперечує А. Бережнов. «Важко не помітити, — 
підкреслює він, — що важливою особливістю правознавства, його теоретико-методологічної осно-
ви стало очевидне переважання в теорії права, в науковій правосвідомості в цілому, поглядів, уявлень, 
переконань, доктрин, принциповою і загальною рисою яких є пряме або опосередковане, але, так чи 
інакше — припущення, визнання виникнення і існування «права» як якогось об’єктивно, наперед ви-
значеного змісту і смислу, як якоїсь об’єктивної сутності» [19, с. 120]. З такими міркуваннями важко по-
годитись, до того ж і сам автор незадоволений тим, що в правовій науці переважають погляди, доктрини 
і навіть переконання у сприйнятті права як об’єктивного соціального явища, вважаючи їх лише припу-
щенням (гіпотезою) вчених. Але з поля зору автора чомусь випадає те, що первинні знання у правовій 
науці будуються на певних припущеннях (гіпотезах), які в перспективі можуть стати теорією, доктри-
ною або ж, навпаки, виявити свою наукову і практичну неспроможність. 

Історії правових і політичних вчень відомо чимало припущень (ідей, теорій, доктрин) з питань приро-
ди і перспектив розвитку права і держави, але далеко не всі вони витримали перевірку часом. Так, свого 
часу була висунута ідея поступового відмирання права і держави, коли суспільство «відправить всю дер-
жавну машину туди, де їй буде відведено справжнє місце: в музей давнини, поряд з пряжкою і бронзовою 
сокирою» [20, с. 173]. Однак суспільством був обраний інший шлях — зміцнення ролі права і держави, а 
їх відмирання і перетворення в правила і органи комуністичного самоврядування з наукової точки зору 
скоріше нагадують соціальну утопію, бо реальних підстав для підтвердження даної ідеї ніколи не було. 

З’ясування питання об’єктивності права є надзвичайно важливим як для правової науки, так і для 
юридичної практики, незалежно від форм її прояву (нормотворчій, правозастосовній, адміністративно-
управлінській, правоохоронній). Головне полягає в зміні відношення громадянського суспільства і влад-
них державних інституцій до права, у викоренені з їх життєдіяльності нігілістичного ставлення до нього.  
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Євграфова Є. П. Переосмислення відношення до права — вимога сучасного розвитку правової науки і практики.
У статті розглядаються актуальні питання теорії і практики щодо місця і ролі права в сучасній соціальній реальності. Автор 

вважає, що рішення з деяких із них потребують нових підходів і переосмислення. Це стосується характеристики права лише 
як надбудовного над економікою утворення, замість їх взаємозалежності. Переосмислення потребує ідеї, теорії, відображення, 
існуюча інтерпретація яких призводить одностороннього сприйняття права, визначенню його як суб’єктивного явища. Аналі-
зуються окремі аспекти об’єктивності права тощо. 

Ключові слова: право, переосмислення, економіка, юридична надбудова, об’єктивність права, відображення, інновації.

Евграфова Е. П. Переосмысление отношения к праву — требование современ-ного развития правовой науки и практики.
В статье рассматриваются актуальные вопросы теории и практики о месте и роли права в современной социальной ре-

альности. Автор считает, что решения по некоторым из них нуждаются в нових подходах и переосмыслении. Это касается ха-
рактеристики права только как надстроечного над экономикой образования, вместо их взаимозависимости. Переосмыслению 
подлежат идеи теории отражения, существующая интерпретация которых ведет к одностороннему восприятию права, опред-
елению его как субъективного явления. Анализируются отдельные аспекты объективности права и т.д.

Ключевые слова: право, переосмысление, правова наука, экономика, юридическая надстройка, объективность права, отра-
жение, инновации.

Yevgrafova Y. Rethinking attitude to law — the requirement of the contemporary development of legal science and practice.
The given article considers up-to-date issues of theory fnd practice regarding the place and role of law in modern social reality. 

The author considers that solving some of the abovementioned issues will require new approaches and rethinking. It concerns the 
characteristic feature of law only as a superstructure over economic formation instead of their interdependence. Rethinking is needed 
for the idea of theory of refl ection, the existing interpretation of which results in the single-sided perception of law and its determination 
as a subjective phenomenon. The article analyses specifi c aspects of objectivity of law etc 

Key words: law, rethinking, economics, legal superstructure, objectivity of law, refl ection, innovation.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ 

У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ролі та значення суду на сучасно-

му етапі формування якісно нового суспільства, а також визначенням ролі судової практики, зокрема 
її потенційною можливістю виступати джерелом права в межах української правової системи. На сьо-
годнішній день носієм об’єктивної інформації, що здатен оперативно сигналізувати про ефективність 
прийнятих законодавцем правових норм та необхідність їх подальшого удосконалення, виступає саме 
судова практика. Вона має унікальне значення для української правової системи в цілому, а також для 
системи джерел права зокрема. 

Надання обов’язкової сили, зокрема роз’ясненням та рішенням з конкретних справ Верховного Суду 
України, визнання їх джерелами права зумовило б підвищення ефективності судової влади, реальної відпові-
дальності суддів за свої тлумачення, що в результаті принесе суспільству користь через кілька років у вигля-
ді повноцінної і незалежної гілки судової влади — беззаперечного гаранта прав і свобод громадян [1, с. 1-3]. 

Сьогодні можна впевнено сказати, що за сучасних обставин втрачає свого суспільного значення пе-
редумова, що законодавець творить право, а судді його лише проголошують. Абсолютно не відповідає 
дійсності теза про те, що проголосивши норму закону або відправляючи правосуддя лише в межах за-
конодавства суддя жодним чином не сприяє розвиткові правової системи. На підтвердження її хибності 
можна висловити думку про те, що судді є законодавцями й повинні ними бути, але їхнє законодавство 
може бути лише таким, що заповнює прогалини. Інакше кажучи, суддям недоцільно перебирати на себе 
функцію законодавця, вони лише мають виконувати роль самостійного помічника, оскільки працюють із 
конкретними суспільними відносинами, а тому повинні мати право створювати ті норми, які законодавець 
з об’єктивних причин не здатен створити. На думку фахівців, судді знаходять «на молекулярному рівні» 
проблему окремих членів суспільства, яку потрібно донести до всього суспільства через закони [2].

В контексті вищезазначеного доцільно звернутися до ст. 1 Кодексу професійної етики судді, схвале-
ного у жовтні 2002 року на V з’їзді, яка визначає, що суддя повинен бути прикладом законослухняності, 
неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, 
незалежність, неупередженість та справедливість суду [3]. Таким чином, правосуддя як вид державної 
діяльності, повинно ґрунтуватися не тільки на правових, але й на моральних засадах. Діяльність кожного 
судді покликана забезпечувати справедливість у відношенні тих осіб, законні права та інтереси яких по-
рушено внаслідок вчинення протиправних дій. Законність та моральність у діяльності суду існують у не-
розривній єдності. Тому правосуддя, яке здійснюється без додержання вимог закону, не відповідає прин-
ципам права, апріорі є несправедливим. Проте слід зауважити, що й закон повинен відповідати вимогам 
моральності, а його застосування судом не повинно суперечити нормам моралі, оскільки формальне за-
стосування правових норм всупереч вимогам справедливості спотворює саму ідею правосуддя. Судове 
рішення буде визнаватися справедливим, якщо воно виражає єдність права та моральності. Тому судове 
рішення повинно бути як правовим, так і моральним. Однак, на думку А. Черненко, закон у переважній 
більшості випадків є правовим, але аморальним, або навпаки, тобто законодавець не завжди може норми 
моралі перетворити на право [4]. Можна припустити, що це пов’язано в першу чергу з тим, що закон 
розрахований на невизначену кількість осіб та життєвих ситуацій, і законодавець не в змозі нормативно 
закріпити всі ймовірні правові відносини [5]. Саме з метою вирішення зазначеної проблеми суддям і 
надається свобода розсуду для здійснення ними своїх професійних функцій із дотриманням принципу 
індивідуалізації при прийнятті рішень, що відповідатимуть вимогам справедливості. Адже ще римським 
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правом була встановлена важлива універсальна особливість суддівського розсуду: «Discretio est scire per 
legem quid sit justum» (розсуд — це усвідомлення того, що є справедливим з точки зору права).

Таким чином, суддівський розсуд слід розглядати як можливість вибору суддею варіанту розв’язання 
юридичної суперечки у межах формальної законності, що ґрунтується на суб’єктивному сприйнятті 
обставин справи з урахуванням вимог справедливості. Тут справедливість виступає не тільки як вимога, 
але й як процедурне обмеження або межі суддівського розсуду. При здійсненні судочинства справедли-
вість повинна знаходити відображення у таких положеннях: суддя повинен ставитися до сторін однако-
во, надаючи їм однакові можливості під час судового розгляду; він не повинен мати жодної, хоча б від-
даленої, особистої зацікавленості у результатах справи; він повинен забезпечувати сторонам можливість 
надавати свої аргументи, а його розсуд повинен ґрунтуватися на доказах, які пред’являються в процесі 
здійснення судового розгляду; суддівське рішення повинно бути мотивованим. Отже, суддівський роз-
суд повинен ґрунтуватися на рівності процесуальних прав сторін, об’єктивності суду при оцінці доказів 
у справі, на вмотивованості судового рішення [6].

Дійсно, при вирішенні судом питання про юридичну відповідальність важливе значення має почат-
кове процесуальне становище сторін. Як потерпілому, так і обвинуваченому повинні бути надані про-
цесуальні права в рівному обсязі, що є необхідною умовою не тільки законності судового процесу, але й 
запорукою справедливості прийнятого судового рішення. 

На думку О. Папкова, в контексті ст. 6 Європейської конвенції про права людини, справедливістю 
є концепція, яка включає в себе як положення, які прямо визначені правовою нормою (зокрема неза-
лежність і неупередженість суду, розумний строк розгляду або вирішення справи), так і досвід судової 
практики. Тому у межах вибору при здійсненні суддівського розсуду категорія справедливості при здій-
сненні правосуддя повинна включати: по-перше, рівність усіх перед законом і судом, рівноправність 
сторін, юридичну рівність суб’єктів правовідносин; по-друге, правову (юридичну) справедливість [7].

При здійсненні вибору в процесі дискреції суд повинен керуватися вимогою справедливості, а саме: 
він повинен брати до уваги права та обов’язки сторін, закріплені процесуальним законодавством, а та-
кож враховувати встановлену матеріальним правом юридичну рівність учасників правовідносин.

Очевидно, що розсуд судді обмежений вимогами законодавства, що передбачає дії судді тільки в за-
конних межах. Разом з тим при виникненні труднощів у прийнятті конкретного рішення суддя повинен 
використовувати свій суб’єктивний потенціал, тобто особистий досвід та світогляд. Поєднання цих фак-
торів, а також кваліфіковане тлумачення норм права та правових принципів надає можливість вирішення 
складних правових ситуацій. Свобода суддівського розсуду має особливе значення у випадках, коли при 
вирішенні конкретної справи суддя стикається з прогалинами у праві, із застарілим або несправедливим 
законом, якщо неможливо встановити всі обставини справи або дати правильну кваліфікацію юридичній 
суперечці. У такій ситуації суддя повинен приймати таке рішення, яке було б найбільш справедливим.

Незважаючи на очевидну важливість суддівського розсуду деякі вчені вважають свободу рішення судді 
неприпустимою, стверджуючи, що здійснення професійної діяльності судді з використанням власного роз-
суду жодним чином не пов’язана зі справедливістю, оскільки остання не є правовою категорією. Вони пере-
конані, що суддівський розсуд є головним джерелом несправедливості, заперечуючи при цьому проти нада-
ної законодавцем широкої можливості застосування дискреції. Ми переконані, що за такого підходу занадто 
ідеалізується система законодавства, вважаючи, що вона містить рішення будь-якої ситуації, ставлячи при 
цьому під сумнів доцільність дискреції. Однак законодавство допускає можливість суддівського розсуду.

Так, наприклад у ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу міститься положення, що слідчий, про-
курор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному 
й неупередженому дослідженні всіх обставин справи кримінального провадження, керуючись законом, 
оцінюють кожний доказ с точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних 
доказів — з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішен-
ня, тим самим надаючи певну свободу при вирішенні кримінальних справ [8].

Законодавець не випадково закріпив це положення кримінального процесу, оскільки лише вільна 
оцінка доказів у їх сукупності є гарантією встановлення істини у справі, і відповідно сприяє прийняттю 
законного, обґрунтованого та справедливого рішення. Свобода оцінки доказів за внутрішнім переко-
нанням як система розумових логічних дій та висновків суду та інших владних суб’єктів кримінального 
процесу та представників захисту означає також, що їх думка не обмежена жодними формальними за-
конами та ознаками, що зумовлюють надання переваги одним доказам над іншими. Така оцінка но-

Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості у сфері здійснення правосуддя
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сить виключно суб’єктивний характер переконання в істинності та адекватності сприйняття отриманої 
інформації, яка покладається в основу вироку чи іншого процесуального рішення. Таким чином виключа-
ється будь-яке переважання у значенні свідчень підозрюваних та обвинувачених, оскільки законодавець 
чітко сформулював правило, згідно якого жодні докази не мають заздалегідь встановленої сили. Навіть 
визнання провини підсудним підлягає перевірці та оцінці нарівні з іншими доказами.

Але слід сказати, що включення свободи оцінки доказів у главу, присвячену принципам криміналь-
ного процесу отримало неоднозначну реакцію у теорії права. Незважаючи на відмінність поглядів про 
свободу оцінки доказів у кримінальній справі слід зазначити, що одним з її елементів є внутрішнє пере-
конання судді. На формування внутрішнього переконання при вивченні та оцінці доказів у конкретній 
кримінальній справі істотний вплив здійснюють морально-етичні погляди судді, рівень кваліфікації, до-
свід роботи за юридичною спеціальністю, психологічні характеристики судді, його здатність відстоюва-
ти свою думку та протистояти зовнішньому впливу. Не випадково ж до особи, що претендує на зайняття 
посади судді законодавець висуває високі вимоги.

Питання про свободу рішення судді, суддівський розсуд є складним. Це пов’язано з тим, що життє-
вий та професійний досвід суддів є різним, а це у свою чергу призводить до відмінностей у ціннісних 
орієнтаціях суддів і може стати причиною неоднакової оцінки різними суддями одних і тих самих дока-
зів. Крім того воля законодавця та правозастосувача не завжди збігаються. Тому, очевидно, є небезпека 
суб’єктивізму у розсуді судді, але нейтралізація його негативних сторін власне і є завданням його право-
вого та морального виховання. Відмінність судді від інших посадових осіб держави повинна полягати у 
тому, що він, присвячуючи себе професії судді, свідомо йде на обмеження, зобов’язуючись, незважаючи 
на навколишні фактори, бути неупередженим і справедливим [9].

Безумовно, особливого значення суддівський розсуд набуває при прийнятті суддею рішення про за-
стосування заходів юридичної відповідальності, про вид та розмір покарання. Саме на цьому етапі судо-
вого процесу й вирішується питання про справедливість юридичної відповідальності.

Справедливість як принцип юридичної відповідальності знаходить своє вираження не тільки у нор-
мативно-правових актах, але й у судовій практиці. Виносячи рішення по справі, суд при визначенні за-
ходів юридичної відповідальності та покарання, повинен виходити із розуміння їх цілей, а також впливу, 
який чинитиметься на правопорушника у разі їх застосування.

Справедливість є моральною категорією та цінністю, однією з базових категорій етики. Вона займає 
пріоритетне місце у критичній оцінці кожного судового рішення та діяльності судової системи в цілому. 
Ми не тільки повинні очікувати від судді справедливого рішення, але й повинні його вимагати. Тому 
кожний правозастосовний акт, яким встановлюється захід юридичної відповідальності, повинен відпо-
відати вимогам справедливості. Таким чином етичність та моральність судової влади можна вважати 
основним критерієм оцінки діяльності не тільки правосуддя в державі, але й усієї державної влади.

Справедливість судових рішень також безпосередньо залежить від якості законів. Однак законом є не тіль-
ки звід правил, виконання яких передбачає провадження простих та чітко визначених процедур. Значна кіль-
кість правових норм містять у собі неузгоджені компоненти, а тому їх розуміння та реалізація можливі, тільки 
якщо суддя поділяє відповідні цінності та володіє необхідними вміннями або здібностями. Коли ж мова йде 
про застосування заходів юридичної відповідальності до винної особи, судам необхідно керуватися не тільки 
буквою закону, але й призначенням самого інституту юридичної відповідальності. Досягнення цілей юридич-
ної відповідальності у процесі правозастосування формує у громадян розуміння про справедливість, мораль-
ну цінність права, усвідомлення права як принципу соціальної справедливості, ціннісний вплив права. Соці-
альна справедливість обов’язково повинна пронизувати кожен правозастосовний акт, що встановлює заходи 
юридичної відповідальності, оскільки правосуддям, у першу чергу, є діяльність, спрямована на відновлення 
соціальної справедливості у суспільстві. Крім того, при винесенні суддями справедливих рішень у суспільстві 
зростає довіра до суду та судової системи у цілому, а також підвищується рівень стабільності у державі.

Ми підтримуємо думку про те, що до критеріїв ефективного функціонування та застосування суд-
дівського розсуду слід віднести такі: вивчення загальних тенденцій розвитку законодавства; вирішен-
ня справи в будь-якому випадку; превалювання суспільного інтересу над особистим; розуміння того, 
що суддя є законодавцем лише там, де є прогалина в законодавстві; самодисципліна, самокритичність, 
об’єктивність крізь призму досвіду; суддя — це не професія, а стиль життя; врахування tempora і mores 
(часів і моралі) суспільства, тобто суддя повинен знати «настрої» суспільства, в якому він служить суд-
дею, знати націю й різноманітність її проблем [2, с. 175].

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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У контексті досліджуваної проблеми також слід звернути увагу на правоположення як специфічні ре-
зультати судової практики, що створюються в результаті прояву суддівського розсуду, який має різні фор-
ми прояву у діяльності суддів. До цих форм можна віднести: створення нової норми права, сутність якої 
полягає у гнучкості суду щодо обставин судової справи, тобто якщо при розгляді конкретної справи суд 
зіштовхнувся з відсутністю прецеденту, звичаю, правової норми, що регулюють випадок, який розгляда-
ється, то він сам стає законодавцем і формулює для такої справи правоположення, яке має силу норми 
права і призначається для подальшого застосування в якості судового прецеденту; застосування аналогії 
права і аналогії закону, тобто використання нового правоположення, створеного шляхом аналогії з діючою 
нормою права (з того самого або додаткового (субсидіарного) джерела права), або відповідно до загальних 
засад законодавства, і спрямованого на усунення прогалин у праві для вирішення судової проблеми (спра-
ви); конкретизація норми права як шляхом тлумачення, так і шляхом застосування альтернативної норми, 
яка встановлює безпосередній зв’язок між абстрактною нормою і конкретним (одиничним) випадком про-
яву суспільних відносин у сфері правового регулювання норми, та досягається шляхом творчого вибору 
даного рішення з невизначеної (або навпаки заздалегідь визначеної) кількості можливих судових рішень, 
що містяться в абстрактній нормі права; застосування факультативної норми права [1, с. 5-7 ]. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що великого значення набуває процес трансформації пози-
тивного права відповідно до потреб сьогодення, підвищення ролі суддів у процесі регулювання суспільних 
відносин, визначення статусу судових прецедентів і судових рішень, освіта й підготовка суддів відповідно 
до нових стандартів, встановлених суспільством, а не законодавством, розуміння суддями того, що вони є 
творцями права, оскільки мають справу з конкретними правовими конфліктами, які суд повинен розв’язати.
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Сергій Миколайович Капишін,

здобувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАКОННОСТІ ТА ЗАХИСТ
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичною і практичною значущістю питань, 
пов’язаних з формуванням в Україні дієвого механізму правового регулювання. Складні, нерідко супереч-
ливі процеси, пов’язані з реформуванням української держави, наполегливо вимагають переосмислення 
багатьох, до недавнього часу беззаперечних, положень вітчизняного правознавства. Сприйняття україн-
ською правовою наукою ідеї верховенства права, універсалізація прав людини, глобальна модернізація 
української правової системи вимагають переосмислення усталених уявлень про законність, право та 
правозаконність особливо в аспекті захисту прав і свобод людини. 

При цьому основна проблема полягає не в тому, щоб визнати або не визнати теоретичну і практичну 
цінність самої законності (правозаконності). Навряд чи сьогодні знайдеться вчений чи політик, який 
відкрито виступає проти необхідності режиму правозаконності в процесі управління соціально — по-
літичною системою. Однак сам по собі цей факт зовсім не свідчить про одностайність у поглядах і 
думках з приводу шляхів і способів його втілення в реальному житті, визначення відповідних цілей і 
завдань. Встановлене низкою нормативно-правових актів, у першу чергу, Конституцією України, верхо-
венство правового закону в житті суспільства, в більшості випадків, сприймається як політичне гасло, 
наповнюваний різним змістом залежно від ідеологічних уподобань того чи іншого діяча. Причому така 
ситуація пояснюється не тільки упередженим ставленням до розглянутої юридичної категорії, спробою 
обґрунтувати з її допомогою вузьковідомчих, корпоративних інтересів, хоча і це може мати місце, а й 
відсутністю в сучасній юридичній науці єдиної концепції правозаконності.

Криза законності в кінці XX ст. — явище багатоаспектне: воно не тільки проявляється в концепту-
альному плані, а й зачіпає рівною мірою політичні, соціальні, організаційні і моральні аспекти правової 
дійсності. Про це пишуть, хоча і з різних позицій, представники зарубіжних та вітчизняних правових 
шкіл і напрямів.

Світова наукова думка в галузі права кульмінацію переосмислення уявлень про законність пов’язує 
з сучасним відродженням ідеї правозаконності (rule of law). Згідно з Ф. Хайєк, «концепція правозакон-
ності є не тільки щитом свободи, а й налагодженим механізмом її реалізації» [1, с. 123-131]. Однак в 
Україні сприйняття даної ідеї супроводжується значними труднощами і перешкодами.

Правовий нігілізм, конфлікт законів, труднощі правозастосування, недосконалість судової діяльності 
актуалізують розробку проблеми правозаконності як «інструменту» практичної реалізації правових за-
сад, що формують правопорядок.

Примітивізація конструкції законності фактично позбавляє українських громадян права вимоги змі-
ни чи скасування «правопорушуючих» законів, що обмежують або порушують права людини. Формаль-
на концепція законності сприяє збереженню в українському суспільстві стереотипу «культури скарги», 
відповідно до якої будь-яка спроба звернення до суду розглядається як щось марне.

Спрощене розуміння законності в межах догматичної позитивістської концепції значно ускладнює 
відправлення правосуддя. Стикаючись при вирішенні конкретної справи з «правопорушуючим» зако-
ном, судді не мають дієвих важелів для його скасування, в результаті чого виноситься формальне «пра-
вопорушуюче» рішення.

Таким чином, з теоретичної і практичної точок зору, проблема правозаконності має велике значення 
й актуальність.

Проблема правозаконності для сучасної української юриспруденції явище досить нове і, вна-
слідок цього, маловивчене. Традиційним для представників вітчизняної правової науки було дослі-
дження категорії «законності». Особливої актуальності для дослідження правозаконності мають ро-
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боти зарубіжних правознавців ліберального напряму: A. Дайсі (A. Dicey), M. Оукшот (M. Oakeshott), 
Ф. Хайєка (F. Hayek). У роботах цих видатних мислителів правозаконності (rule of law) була концеп-
туально розроблена.

Серед сучасних західних дослідників особливу значимість для аналізу концепції правозаконності 
мають твори Р. Феллон (R. Fallon), С. Ігл (S. Eagle), Р. Касс (R. Cass), H. Крітца (N. Kritz), Т. Зивіскі 
(T. Zywiski), Д. Томаса (J. Thomas), M. Хорвіц (M. Horwitz), A. Шайо (A. Sajo).

У дореволюційній Росії питання правозаконності знайшли гідне висвітлення в працях таких великих 
російських мислителів, як H. Бердяєв, В. Дурдулевскій, Б. Кістяківський, І. Покровський, Б. Чичерін.

У радянській юридичній науці, яка спирається на доктрину позитивізму, проблема правозаконності 
була піддана «невиправданого остракізму». У теорії держави і права радянського періоду розробляла-
ся виключно категорія законності. Вагомий внесок у розвиток поняття законності внесли Н. Алексан-
дров, М. Байтін, С. Братусь, В. Борисов, Н. Вопленко, Д. Керімов, О. Лукашева, А. Луньов, І. Само-
щенко, М. Строгович, П. Рабінович, В. Чхиквадзе, JI. Явич та інші.

Проте всі питання, пов’язані із законністю, в радянську епоху висвітлювалися дуже політизовано та 
ідеологізовано.

На початку 90-х рр. XX ст. з’являються нові підходи до розкриття поняття законності, акцентується 
увага на необхідності вираження в законодавстві «правових засад». У світлі нових ідей відроджується 
концепція правозаконності.

Відроджена концепція правозаконності знайшла яскраве відображення в роботах С. Алексєєва, 
Д. Бахраха, В. Вітрука, Х. Гуцерієва, B. Нерсесянца, В. Самігулліна, В. Четверніна.

Традиційну для радянської доктрини концепцію законності продовжує підтримувати більшість су-
часних учених, серед яких B. Афанасьєв, А. Єфремов, В. Кудрявцев.

Серед українських правознавців проблема законності в той чи інший спосіб вивчалася В. Бабкіним, 
В. Головченко, В. Зеніним, М. Козюброю, В. Копєйчиковим, О. Мироненко, В. Сіренко, В. Цветковим, 
Ю. Шемшученко. На жаль, плеяда сучасних докторів наук, професорів приділяє їй недостатньо уваги.

У наш час, коли найбільшою проблемою юридичного світогляду й відповідної йому юридичного 
практики є проблема захисту прав, свобод і законних інтересів людини, постає нагальна потреба 
захисту та гарантування на практиці теоретичних положень концепції прав людини, — зміцнення 
авторитету закону і принципу законності в правовому просторі, що є першочерговим завданням як 
теоретиків права, так і практиків. 

У сучасних умовах загальновизнані невід’ємні права людини набувають безпосередньо юридичного 
значення у вигляді юридичної реальності. Не торкаючись негараздів нашого життя, кризових проявів та 
уражень (від економічної до моральної сфери), особливого значення набуває дієвість права та результа-
тивність законодавства, осмислення категорії «правозаконність», тобто режиму суспільно-політичного 
життя, що характеризується високою повагою та обов’язковим дотриманням (від пересічного громадя-
нина до найвищих посадовців) норм законів. Принаймні, для цього нині є істотні підстави та нагальна 
суспільна потреба [2].

На суспільному рівні варто визначити, що передумовою законності є об’єктивна соціальна потре-
ба зберігання цінності людського суспільства, опосередкована встановленням юридичних правил 
загальнообов’язкової поведінки, які сприяють нормальному функціонуванню суспільного організму, які 
закріплюють такі умови діяльності індивідів, що дають можливість задовольняти свої потреби та не 
заважають усім іншим робити те саме. Сприймаючи як особливий режим законність, можна за певних 
умов закріплювати панування закону в суспільних відносинах, а отже, в усіх пов’язаних із державою 
політичних відносинах. Однак панування закону повинно розумітися лише в тому сенсі, що відносини 
мають складатися законовідповідно, поведінка їх суб’єктів — враховувати потреби законодавства, а не-
виконання юридичних обов’язків — тягти за собою передбачену законом відповідальність [3, с. 2-4].

Загальні міркування про право в самому високому (гуманістичному) його значенні мало чого варті, 
якщо ідея права не складається в єдності з ідеєю законності — такого правового пристрою, який функ-
ціонує настільки ж непохитно, явно і незмінно, як закон природи, тобто, як правозаконності.

У правовій державі законність (правозаконність) є гарантією правомірності застосованого примусу. 
Законність гарантується системою соціальних і політико-правових чинників, до яких варто віднести:

• забезпечення стабільності конституційних гарантій прав людини й засадничих свобод;
• проведення реформування судової системи і кримінальної юстиції;
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• окрему увагу потрібно приділити затвердженню законопроектів та впровадженню законів про до-
ступ до публічної інформації, громадського радіомовлення, подолання зловживань у медійній сфері (за-
безпечення демократії у сфері свободи слова — в цьому зв’язку вдосконалення функцій Гуманітарної 
ради);

• окремим вектором юридичної практики має стати вдосконалення норм законодавства щодо діяль-
ності громадських організацій;

• особливу увагу необхідно спрямувати на вдосконалення правових норм, пов’язаних із безоплатною 
правовою допомогою;

• терміновою мірою потрібно вважати запровадження посад омбудсманів із спеціальною компетен-
цією, а можливо, й організацію їх діяльності за територіальною ознакою, тобто, формування та розвиток 
відповідних служб у кожному місті, кожному районі великих міст, на обласному рівні тощо;

• безумовне право громадян на звернення до органів державної влади з метою поновлення поруше-
них прав, зокрема, й на судовий захист своїх найважливіших конституційних прав і свобод, гласність і 
відкритість під час розгляду таких справ;

• розвиток системи законодавства, стабільність правовідносин, високий рівень правосвідомості на-
селення і правової культури, юридична інформованість населення;

• удосконалення та розвиток національної правової системи, врахування вимог сучасного правового 
розвитку та необхідне наукове обґрунтування механізму зближення національних правових систем в 
умовах інтеграційного розвитку.

Констатуємо, що законність є найадекватнішою формою закріплення правопорядку. Якщо закон 
означає офіційне визнання масштабу свободи, то законністтю є вимога дотримуватися такого масшта-
бу, а режимом законності — стан суспільних відносин, за якого цей рівний та відносно справедливий 
масштаб свободи може бути реально використаний суб’єктами права [3, с. 2-4].

Це явище в повному обсязі може існувати тільки за демократичних політичних режимів, які здатні 
забезпечити прийняті закони, адекватні сутності права [3, с. 2-4]. Дотримання законів, які санкціону-
ють свавілля, не в змозі забезпечити режим законності, навпаки, воно розхитує законність та існуючий 
правопорядок. За протиправного режиму не може бути правомірних дій. Це пояснюється двома обста-
винами: по-перше, тим, що акти влади, які санкціонують свавілля, не мають юридичних норм, що від-
дзеркалюють об’єктивну необхідність (чинник об’єктивної якості); по-друге, тим, що такі акти виклю-
чають широке використання суб’єктивних прав, які тягли б за собою вимоги значної кількості суб’єктів 
суспільства виконувати юридичні обов’язки; акти свавілля практично повністю відчужують законність 
від інтересів більшості населення (чинник суб’єктивного порядку).

Законність попри всі історичні метаморфози залишається саме законністю, порядком, устроєм чи 
улаштуванням найсуворішого дотримання вираженого в законах, інших юридичних актах діючого пози-
тивного права. А оскільки у сучасному громадянському суспільстві правовий порядок, інакше кажучи, 
правовий устрій покликаний виражати законність, ґрунтується на гуманістичному праві, і, отже, пере-
дусім, на природних невід’ємних правах людини, то і сам устрій юридичних відносин має набувати сво-
го роду природно-правового характеру. Тобто, має ставати настільки обов’язковим і жорстким, як і сама 
природа [5]. Може, саме тому відомий російський правознавець М. Коркунов підкреслював, що міцний 
суспільний порядок передбачає встановлення такого правового порядку, який буде підкорювати собі на-
магання окремих осіб з такою ж безумовністю і нещадністю, як закони природи [6].

Сенс правозаконності означає найсуворіше, неухильне втілення в життя не просто будь-яких норм, а 
засад гуманістичного права, передусім, основних невід’ємних прав людини, а також пов’язаних із ними 
інших інститутів..., у тому числі, загальнодемократичних правових принципів народовладдя, приватно-
го права, незалежного правосуддя. А відтак — і реальна побудова на послідовно демократичних гума-
ністичних засад всієї юридичної системи, всього політико-державного життя [1, с. 123-131].

Законність може бути істинною, такою, яка відповідає «духові», тобто сутності права, і суто фор-
мальною, що зводиться до дотримання будь-яких норм, якщо вони санкціоновані державою. Для пер-
шої необхідна наявність певних суспільних, політичних та ідеологічних передумов, необхідна правова 
культура і повага до права, усвідомлення його необхідності й справедливості, тобто, правовизнання. 
Для другої все це в результаті не обов’язковим і навіть непотрібним [7].

Найважливіша відмінна риса правозаконності полягає в тому, що окрема людина виступає за своїм 
природним статусом як вільна особистість, і тому існує загальна можливість кожному вчиняти згідно 
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власної волі, на власний розсуд — скрізь, у будь-якому випадку, без будь-якого дозволу, якщо дане діян-
ня прямо не заборонене законом. При цьому є ряд сфер у житті суспільства (в області охорони здоров’я, 
дорожнього руху, використання шкідливих для людини речовин, безпеки людей та ін.), де дозвільні за-
сади зберігають істотне значення і для окремої людини. Але це не міняє суті загальнодозвільного прин-
ципу, що має пріоритетне значення для особистості, окремої людини.

Відзначимо, що загальнодозвільний принцип у відношенні громадян був урочисто проголошений 
у документі Французької революції — Декларації прав людини і громадянина. У ст. 5 Декларації за-
писано: «Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Все, що не заборонено законом, 
те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом» [8].

Загальнодозвільна засада є основою презумпції правомірності поведінки, яка означає, що будь-який 
вчинок чи акт поведінки громадян або їх об’єднань вважається правомірним, поки не встановлено у на-
лежних процедурах невідповідність даної поведінки закону, тобто, події правопорушення.

Певною мірою така вимога виходить із відомої презумпції невинуватості. Презумпція невинуватості 
охоплює сферу діяльності правоохоронних установ, судово-процесуальні відносини. Вимога визнання 
початкової правомірності поведінки всіх громадян має загальносуспільне значення, і поряд з інститутом 
прав людини, ставить владні органи в залежне від статусу громадян становище, а в ситуаціях, коли ви-
никає питання про юридичну відповідальність, зобов’язує їх ще до розгляду винуватості кого-небудь, 
встановлювати саме подію правопорушення (злочину).

Правозаконність тісно пов’язана з поняттям правопорядку. Як відзначає С. Алексєєв: «Якщо закон-
ність є режимом суспільно-політичного життя, який вводить відомі вимоги, то правопорядок — це вже 
фактично «правовий стан» упорядкованості суспільних відносин, те нормальне правове життя, яке на-
стає в результаті реалізації вимог законності» [9].

В юридичній літературі поширена точка зору на правопорядок як на реалізовану законність. Зо-
крема, B. Афанасьєв пропонує наступну дефініцію: «Правопорядок — це стан упорядкованості сус-
пільних відносин, заснованих на праві і законності. Це кінцевий результат реалізації правових вимог 
і розпоряджень» [10].

Стійкість, стабільність правового порядку забезпечується реальним здійсненням вимог законності. 
Таким чином, увага акцентується на кінцевому результаті правового регулювання, результаті втілення 
вимог і принципів законності.

Представляє науковий інтерес позиція Е. Кузнєцова, який виділяє і відрізняє такі поняття, як «за-
конопорядок» і «правопорядок». Законопорядок означає, на його думку, такий порядок в системі сус-
пільних відносин, який заснований на точному і неухильному дотриманні законів усіма учасниками 
цих відносин. В основі ж правопорядку має лежати дотримання невідчужуваних прав людини, за-
гально-правових принципів. Правопорядок лежить в основі законопорядка, оскільки природне право 
як сукупність прав, свобод і обов’язків, обумовлених природою людини, його проживанням у сус-
пільстві є фундаментом позитивного права [11, с. 12-19].

Режим законності і правопорядку яскраво демонструє взаємозв’язок прав і обов’язків громадян. 
Права і свободи людини тому і стають юридичними, що включають підтримувані законом вимоги: 
1) до всіх — не порушувати їх і не перешкоджати їх здійсненню (використанню); 2) до встановлених 
законом осіб — здійснювати ті чи інші дії; 3) до осіб, які не виконали свої обов’язки, застосовувати 
заходи юридичного впливу. Останнє з перерахованих вимог забезпечено правом звернення до суду.

У переважній більшості випадків використання наданого права безпосередньо залежить (у сенсі 
його використання) від повноти виконання обов’язків певними особами. В умовах режиму законнос-
ті є юридична можливість безперешкодного здійснення своїх прав тому, що зобов’язані особи на-
лежним чином виконують обов’язки перед уповноваженою особою або примушуються до цього дер-
жавними органами, або змушені відшкодувати шкоду, заподіяну їх безвідповідальною поведінкою, 
нарешті, просто караються як правопорушники. Мова йде, звичайно, про режим законності, вимогу 
виконання усіма обов’язків, що випливають із закону. До того ж, не можна забувати, що використан-
ня прав залежить від самого громадянина, його потреб та інтересів. Однак дуже важливо, що режим 
законності припускає існування таких реальних обставин у державі, за яких законодавче проголо-
шення прав і свобод виявляється не тільки формальним, а й відповідає фактичним можливостям осо-
бистості, забезпечене не тільки юридичними, а й матеріальними, соціальними і політичними гаранті-
ями. У цьому полягає одна з особливостей правової організації суспільного життя.
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Капишін С. М. Проблеми правозаконності та захист прав і свобод людини.
Аналізується співвідношення категорій «законність», «правозаконність» і «правопорядок». Наголошено на необхідності 

забезпечення прав і свобод людини шляхом зміцнення авторитету закону. Аргументується, що сучасному праворозумінню має 
відповідати модель правозаконності як системи вимог до діяльності державних органів і посадових осіб.

Ключові слова: право, закон, законність, правозаконність, правопорядок, законопорядок, права людини, свободи людини.

Капишин С. Н. Проблемы правозаконности и защита прав и свобод человека.
Анализируется соотношение категорий «законность», «правозаконность» и «правопорядок». Отмечена необходимость 

обеспечения прав и свобод человека путем укрепления авторитета закона. Аргументируется, что современному правопони-
манию должна соответствовать модель правозаконности как системы требований к деятельности государственных органов и 
должностных лиц.

Ключевые слова: право, закон, законность, правозаконность, правопорядок, законопорядок, права человека, свободы чело-
века.

Kapishin S. Problems of law and protection of human rights and freedoms.
The correlation of the categories «legality» and «law and order» is analyzed in the article. Emphasized the need to ensure the rights 

and freedoms by strengthening the authority of the law. It is stated that the term «legal comprehension» should correspond to the model 
of «ligiti-macy» as a system of the requirements to the activities of administrative bodies and public offi cials.

Key words: right, law, rule of law, legality, law and order, human rights and freedoms.
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
ЗЛОЧИНЦЯ, ЩО ВЧИНИВ СТАТЕВИЙ ЗЛОЧИН 

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО
Вивчення структури особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього має 

науково-пізнавальне і практичне значення, яке необхідне для успішного вирішення комплексу заходів 
щодо запобігання вчиненню статевих злочинів проти неповнолітніх. Оскільки структура особистості 
дозволяє глибоко проникнути в механізм особистісних властивостей людини та побачити взаємозв’язок 
між ними і її реальною поведінкою.

Загальнотеоретичні проблеми структури особистості злочинця на сьогодні не втрачають наукового 
значення. Важливий внесок у розробку цієї проблеми зробили В. Фокс, Б. Волков, О. Сахаров, К. Плато-
нов, І. Даньшин, О. Джужа, О. Кваша, С. Косенко, Н. Кузнєцова, О. Губанова, А. Бандурко, Л. Давиден-
ко, О. Коваленко, В. Філіпов та ін.

Водночас основні особливості структури особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо 
неповнолітнього донині залишаються недостатньо дослідженими, що і є метою цієї статті.  

Особистість злочинця являє собою цілісне утворення, що складається з декількох елементів, сукуп-
ність яких формує її структуру. У перекладі з латинської термін «структура» означає будову, побудову. 
Тому під структурою слід розуміти будову будь-якого об’єкта або явища, можливість розділення його на 
складові частини (елементи), а також встановлення зв’язків і взаємодії між ними. Особистість злочинця 
також може бути розділена на низку елементів, тобто певну кількість її різних ознак, властивостей, рис, 
особливостей. Як зазначає І. Даньшин, всі вони потім групуються, як би «розкладаються по поличках», 
утворюючи самостійні блоки-групи ознак і властивостей. Вчений виділяє сім таких груп: соціально-де-
мографічні ознаки; особистісно-рольові особливості; соціально-психологічні якості; риси правової і мо-
ральної свідомості; психологічні відхилення і аномалії; кримінально-правові ознаки; загальнозначущі 
позитивні людські якості [9, с. 66]. 

Слід зазначити, що у кримінологічній науці визначення поняття структури особистості злочинця за-
лежить від того, які елементи структури вчені вкладають в нього. Так, А. Бандурко та Л. Давиденко 
наводять схему, за якою здійснюють вивчення особистості злочинця на основі п’яти підсистем блоків: 
1) демографічні ознаки (стать, вік, соціальний та сімейний стан і т. ін.); 2) ознаки, що характеризують 
особу в аспекті освітнього рівня, знань і т. ін.; 3) якості морально-психологічного характеру (честь, по-
рядність, принциповість, готовність взяти на себе відповідальність і т. ін.); 4) психічні якості (емоцій-
на стійкість, внутрішня дисциплінованість, тверезість характеру і т. ін.); 5) біофізіологічні якості (стан 
здоров’я, особливості фізіологічної конституції та ін.) [1, с. 368].

О. Коваленко та В. Філіпов прибічники такої структури особистості злочинця: 1) потребово-мотива-
ційна сфера особистості (потреби, інтереси, мотивація); 2) ціннісно-нормативна сфера свідомості осо-
бистості (погляди, переконання, установки, ціннісні орієнтації, направленість особистості); 3) соціаль-
на позиція особистості з відповідними їй соціальними нормами, як офіційними, так і неофіційними; 
4) значима в соціальному, моральному, правовому відношенні діяльність особистості місце, роль в цій 
діяльності злочинної поведінки [6, с. 112].

У кримінології існує велика кількість варіантів структури особистості злочинця. Водночас, протягом 
останніх років у дослідженнях особистості злочинця простежується перехід від описання її особливос-
тей шляхом перерахування різних ознак до структурної характеристики і виявлення її особливостей 
шляхом перерахування різних ознак та виявлення її зовнішніх зв’язків. Слід відмітити, що все частіше 
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серед кримінологів застосовується метод системного аналізу особистості злочинця. Його застосування в 
наукових дослідженнях, передбачає аналіз особистості злочинця як складної динамічної системи. Сис-
темний підхід полягає у вивченні структури особистості злочинця, а також дослідженні взаємозв’язків 
між підструктурами та елементами системи в характеристиці злочинця як певної цілісності з виявлен-
ням інтегративних властивостей цієї цілісності, її системної якості [2, с. 73]. 

При дослідженні особистості окремого злочинця чи певних типів злочинців не всі елементи струк-
тури мають однакове значення та виконують однаково вагому роль у механізмі злочинної поведінки. В 
конкретному кримінологічному дослідженні важливо з’ясувати провідні, найбільш суттєві фактори, що 
визначають спрямованість особистості, оскільки одні з них визначають зміст злочину, інші — його фор-
му та інтенсивність; одні належать до причин вчиненого злочину, інші перебувають з ним в причинній 
залежності [5, с. 133]. Отже, в основі особистості лежить її структура — зв’язок і взаємодія її елементів. 
Оскільки, формування особистості здійснюється у процесі розвитку цілісної системи, в якій кожний 
елемент структури передбачає розвиток іншого і обумовлюється існуванням цілісної системи.

При вивченні структури особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього, 
ми надаємо перевагу двом групам ознак — соціально-демографічним та психологічним. Оскільки за-
значені ознаки структури особистості злочинця дають можливість визначити місце особистості в різних 
сферах суспільного життя, а разом з цим, виявити обставини, що сприяють формуванню злочинної по-
ведінки. 

Як відомо, соціально-демографічні ознаки властиві будь-якій особі і, на перший погляд, криміноло-
гічного значення вони не мають, однак у своїй сукупності дають важливу інформацію, без якої не можна 
здійснити повну кримінологічну характеристику особистості злочинця.

Проведений нами аналіз демографічних ознак засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх, 
які перебувають у Державній кримінально-виконавчій службі України, дав змогу здійснити вікову ха-
рактеристику досліджуваних осіб, за якою найчисельнішою є категорія засуджених у віці від 18 років до 
35 років — 63,6 % осіб, у віці від 35 років до 45 років — 33,4 % осіб, у віці понад 45 років — 10,7% осіб 
та 1,5% осіб — у віці до 18 років [7, с. 245].

Встановлено, що статеві злочини щодо неповнолітніх у 97,4% випадків вчиняються особами чоло-
вічої статі. За емпіричними даними, лише 2,6% досліджуваних злочинів скоюють жінки. З’ясовано, що 
коли об’єднати вікові категорії засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх, то більшість (58%) 
осіб вчиняють досліджувані злочини у віці від 16 до 30 років. А це свідчить, що у статевих злочинах, 
вчинених щодо неповнолітніх, виявляється тенденція, за якою найвища кримінальна активність про-
стежується у наймолодших вікових групах. Високий відсоток засуджених серед молоді засвідчує про 
деструктивні тенденції у формуванні їх особистості.

Сімейний стан засуджених за статевий злочин щодо неповнолітнього характеризується такими да-
ними: 61,7% з них ніколи не перебували у шлюбі, 22,0% осіб перебувають у зареєстрованому шлюбі, з 
яких 42 особи зареєстрували шлюб, перебуваючи в місцях позбавлення волі, 3,7% перебувають у гро-
мадянському шлюбі, 0,9% — удівці (удови), розлучених — 11,7%, з яких розлучились у місцях позбав-
лення волі 29 осіб [7, с. 246]. З наведеного простежується, що в цілому поширеність статевих злочинів, 
вчинених щодо неповнолітнього серед осіб, які мали сім’ю, нижча, ніж серед тих, хто її не мав.

На механізм злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини, значний вплив здійснювали сім’ї 
засуджених. Тому можна виділити такі основні обставини, які сприяли викривленому формуванню до-
сліджуваного злочинця у сім’ї: 1) невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей; 2) самі 
батьки були поганим прикладом для наслідування.

Таким чином, соціально-демографічні ознаки осіб, що вчинили статевий злочин щодо неповноліт-
нього мають важливе кримінологічне значення, оскільки сприяють повноті висвітлення розглядуваної 
проблеми. А також дають можливість простежити залежність культури особистості від її соціального 
статусу, що сприяє розробленню заходів запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх.

Виділення нами психологічної групи ознак як основних у структурі особистості злочинця, який вчи-
нив статевий злочин щодо неповнолітнього, зумовлено тим, що основні властивості особистості зло-
чинця відображаються в її психологічних особливостях. Б. Волков підкреслює, що не можна не врахо-
вувати значення індивідуально-психологічних особливостей особистості у разі вчинення конкретного 
злочину: в цьому випадку вони можуть визначати поведінку особистості [3, с. 22]. Підкреслимо, що 
вивчення психологічних властивостей такої категорії злочинців збагачує кримінологічні дослідження, а 

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти



355• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

на практиці допомагає встановити причини та умови вчинення статевих злочинів проти неповнолітніх.
При розгляді психології ґвалтівників і розбещувачів неповнолітніх нами виявлено, що нехтування 

дитиною в сім’ї призводить до того, що вступ у статеві відносини в неї мотивується необхідністю за-
доволення емоційних потреб. Це бажання зумовлено необхідністю відчути чиюсь ніжність, позбутися 
відчуття самотності, отримати визнання, підтвердити свою мужність або жіночність, підвищити само-
оцінку, тобто статеві відносини стають засобом вираження і задоволення несексуальних потреб.

Відсутність соціально-психологічних навичок у спілкуванні з представниками протилежної статі 
сприяє формуванню у особи комплексу сваволі та ілюзій, під дією якого особа вибирає неповнолітніх 
для задоволення статевих потреб.

Проведене психологічне дослідження виявило, що в осіб, які вчинили статевий злочин щодо непо-
внолітнього, найпоширенішим мотивом є самоствердження.

До недавнього часу серед науковців існувала думка, що статеві злочини щодо неповнолітніх вчиняють-
ся особами з психічною патологією. Однак психіатри та психологи піддають критиці патологізацію таких 
злочинців. При цьому вони наголошують, що на сучасному етапі дослідження таких осіб більшість з них 
психічними розладами, які могли б вплинути на кримінальну відповідальність, не страждає. Виявлено, що 
тільки 5% осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх, мають психічні розлади [4, с. 229].

Складність пізнання кримінально караної статевої поведінки не викликає сумніву. Однак, якщо рані-
ше акцент робився на психічній невпорядкованості особистості злочинця, який вчиняв статевий злочин, 
то при досліджені злочинців, які вчинили статевий злочини щодо неповнолітнього, виявляється тен-
денція, згідно з якою більшість — 85% — осіб, які вчинили зазначені злочини, психічних відхилень не 
мали (були психічно здоровими). За нашим дослідженням, лише 1,5% осіб мали дефекти психіки, однак 
вони не виключали відповідальності за вчинене.

Отже, психологічна характеристика підтверджує висловлену у кримінології позицію, що досліджу-
вана категорія злочинців уражена комплексом сваволі та ілюзій [8, с. 378]. Сваволя визначає поведінку 
злочинця задовольнити свої сексуальні потреби, використовуючи неповнолітніх. Будучи психічно здо-
ровими, вони порушують встановлений порядок статевих відносин між людьми в суспільстві, тим са-
мим ігноруючи природні закони, які визначають ці відносини.

Вищенаведене свідчить, що вивчення соціально-демографічних і психологічних елементів у струк-
турі особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього має наукове і практич-
не значення, оскільки дає можливість прогнозувати характер злочинної поведінки та сприяє застосу-
ванню ефективних заходів запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх. Не випадково вченими 
підтверджено, що злочинність, в тому числі і статева, її тенденції, динаміка і структура залежать від 
дослідження демографічних і психологічних властивостей особистості [10, с. 115]. Таким чином зазна-
чені групи ознак (соціально-демографічні і психологічні) можна віднести до основних у структурі осо-
бистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього.

Якщо аналіз соціально-демографічних ознак виявляє характеристику соціального статусу і вплив його 
на злочинця, то психологічна характеристика виявляє спонукання, мотиви, направленість його особистості. 
Адже, кримінологічні особистісні властивості не з’являються в момент скоєння злочину і не зникають 
після нього. Тому вивчення зазначених груп ознак дає змогу успішно розкрити особистісні властивості, 
під дією яких формується особистість злочинця, що вчиняє статевий злочин щодо неповнолітнього. 
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Козлюк Л. Г. Основні елементи структури особистості злочинця, що вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього.
На основі аналізу кримінологічної літератури автор робить висновок, що визначення структури особистості злочинця за-

лежить від того, які елементи структури вчені вкладають у нього. Визначено, що до основних елементів структури особистості 
злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього слід віднести соціально-демографічні та психологічні власти-
вості таких осіб. Вивчення зазначених груп ознак дає змогу успішно розкрити особистісні властивості, під дією яких форму-
ється особистість злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього. Основні елементи структури особистості 
досліджуваного злочинця відображають не тільки різноманіття її властивостей, але й їх роль в механізмі злочинної поведінки.

Ключові слова: структура особистості злочинця, статевий злочин, соціально-демографічні ознаки, психологічні властивості.

Козлюк Л. Г. Основные элементы структуры личности преступника, совершившего половое преступление по отно-
шению к несовершеннолетнему.

На основе анализа криминологической литературы автор делает вывод, что определение структуры личности преступника 
зависит от того, какие элементы структуры ученые вкладывают в него. Определено, что к основным элементам структуры 
личности преступника, совершившего половое преступление по отношению к несовершеннолетнему, следует отнести соци-
ально-демографические и психологические свойства таких лиц. Изучение указанных признаков позволяет успешно раскрыть 
личностные свойства, под действием которых формируется личность преступника, совершившего половое преступление по 
отношению к несовершеннолетнему. Основные элементы структуры личности исследуемого преступника отражают не только 
многообразие его свойств, но и их роль в механизме преступного поведения.

Ключевые слова: структура личности преступника, половое преступление, социально-демографические признаки, психо-
логические свойства.

Kozlyuk L. The key elements of the structure of the offender who has committed a sexual crime against a minor.
Based on the analysis of criminological literature the author has concluded that the defi nition of the structure of identity of the 

offender depends on what elements of the structure, scientists put into it. It was determined that the main structural elements of the 
offender who has committed a sexual crime against a minor should include socio-demographic and psychological characteristics of 
such persons. The study of these groups is a way to successfully uncover personal properties under which identity of the offender who 
has committed a sexual crime against a minor is formed. The key elements of personality structure of the offender that are studied 
refl ect not only the diversity of its properties, but also their role in the mechanism of criminal behavior.

Key words: structure of identity of the offender, sex offense, socio-demographic characteristics, psychological characteristics.
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ОБЛІК ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
Розвиток правової науки йде поруч із дослідженнями, постановкою наукових експериментів, резуль-

тати яких закріплюються у науково-технічній продукції, а під час впровадження у навчальний процес 
кафедри — у навчально-методичних розробках. Створені працівниками кафедри науково-технічні, на-
вчально-методичні роботи мають ознаки авторського права та можуть обліковуватися як об’єкти права 
інтелектуальної власності. Однак розподіл результатів праці кафедри за ознакою інтелектуального вне-
ску кожного по формальних показниках через відсутність чіткої методики фіксації, обліку, накопичення 
авторського доробку працівників частіше не виконується. Це викликає зайву напруженість з приводу 
збереження прав інтелектуальної власності, іноді — заважає ефективній роботі професорсько-викла-
дацького складу, сталому функціонуванню кафедри як творчого колективу, реалізації цивільних, трудо-
вих, соціальних гарантій особи викладача.

Поширення досліджень з питань інтелектуальної власності (далі — ІВ) [1], у т.ч. для управління 
промисловістю та освітою [2], суб’єктами господарювання з інших галузей [3], освітою [4] створює 
теоретичне підґрунтя для розв’язання проблематики інтелектуальної праці викладачів та відповідного її 
обліку. Так, під час первинних дискусій понад 50 % часу для пересічного викладача присвячувалось об-
говоренню правил створення та захисту інтелектуального продукту [5], уникнення спірних питань, про-
філактиці порушень авторського права [6]. При цьому особисту зацікавленість виявляли викладачі, які 
не мали наукового ступеню (50 % учасників дискусії), при тому, що загальна кількість осіб без науково-
го ступеню на той час складала лише 43,48 % від особового складу кафедри. Дискусія стосувалась саме 
такого виду інтелектуальної продукції як навчально-методичне забезпечення — 100 % обсягу дискусії. 
Інші варіанти продукції інтелектуальної творчої праці (наукові статті, науково-дослідні роботи кафедри, 
дисертації тощо) інтересу не викликали. Однак типологізації облікових процедур з питань обліку прав 
інтелектуальної власності під час роботи підрозділів вищої освіти дотепер не зроблено. 

Метою статті є визначення можливостей збереження прав інтелектуальної власності особи — викла-
дача вищого навчального закладу, що створюється під час його праці з колективом кафедри.

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами вищого навчального закла-
ду (факультетами, кафедрами, відділеннями, предметними або цикловими комісіями тощо) на основі вну-
трішніх документів, що відповідають нормативним актам у сфері вищої освіти. Організація навчального 
процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти. Усі форми навчального процесу — навчаль-
ні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи [7, ст. 43] — потребують інтелек-
туальних зусиль працівника — викладача. Розробка комплектів навчально-методичної документації (далі 
— НМКД) також передбачає витрачання інтелектуальної творчої праці викладача, яка має ознаки ІВ.

Для організації навчального процесу сьогодні використовуються можливості сучасних інформацій-
них технологій (далі — ІТ) навчання, орієнтація на формування нової якості освіти. Це передбачає ви-
ховання здобувачів вищої освіти як освічених, гармонійно розвинутих особистостей. Задля виховання 
основних компетенцій фахівця нового покоління (здатність до постійного оновлення власних наукових 
знань, професійна мобільність, швидке реагування на зовнішні виклики, полегшена адаптація до змін 
тощо) потребується гнучка система навчального процесу та включення до нього особистих знань викла-
дача, основаних на інтелектуальній праці. Така постійна адаптація навчального процесу до нових вимог 
супроводжується також виконанням інтелектуальної роботи та створенням елементів ІВ.

Організація навчального процесу підтримується відповідним навчально-методичним, науково-методич-
ним забезпеченням. Для кожної навчальної дисципліни, закріпленою за кафедрою, розробляється певний 
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пакет методичних матеріалів у розрізі нормативних та вибіркових дисциплін. З наведеного у Законі Укра-
їни «Про вищу освіту» Переліку нормативних та внутрішніх документів з організації навчання [8] понад 
половини позицій має розроблятися кафедрою за рахунок творчої праці викладачів та потребує збереження 
(захисту, обліку, нагромадження тощо). Водночас розробку навчальних планів (навчальні робочі плани) та 
деяких інших складових науково-методичного забезпечення винесено за межі компетенції викладацького 
складу кафедри. Ці елементи ІВ обліковуються окремо, наприклад, за типологією Номенклатури справ ви-
щого навчального закладу. Коли лектор, якому доручено читати курс лекцій, подає на кафедру (предметну 
або циклову комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник) та інші 
авторські методичні матеріали, йдеться вже про оформлення у матеріальному вигляді певного об’єкту ІВ. 

До тексту Робочої програми навчальної дисципліни включають усі необхідні для якісного засвоєння 
знань елементи інформаційного, методичного, науково-педагогічного, дидактичного плану. За відсут-
ністю методичних рекомендацій стосовно розподілу та закріпленню прав особи на об’єкти ІВ у вищих 
навчальних закладах, бажано залучатися згодою розробника — викладача, наприклад, щодо приблиз-
ного або попереднього розподілу авторських прав у складі НМКД: за титулом авторства та прототипом, 
який автор використовував під час підготовки НМКД. За вимогами Міністерства освіти і науки України 
(МОНУ) [9] обов’язковими складовими сучасних Робочих програм навчальної дисципліни для вищих 
навчальних закладів мають бути такі (Форма № Н — 3.04) — табл. 1.

Таблиця 1. Зміст Робочої програми навчальної дисципліни по складових

№ Назва складової Робочої програми дисципліни Обсяг* Код

1 Титульний аркуш за встановленою формою 1 арк. Н3.fg-1

2 Вихідні дані розробника та навчальної установи 1 арк. Н3. fg -2

3 Опис навчальної дисципліни 1 арк. Н3. fg -3

4 Мета та завдання дисципліни, вміння, знання 1 арк. Н3. fg -4

5 Програма дисципліни по змістовних модулях 1 арк. Н3. fg -5

6 Структура дисципліни по змістовних модулях 1 арк. Н3. fg -6

7 Теми та обсяг семінарських (інших) занять до 7-10% Н3. fg -7

8 Самостійна робота студентів до 7-10% Н3. fg -8

9 Індивідуальні завдання для студентів до 20% Н3. fg -9

10 Методи навчання до 3-5% Н3. fg -10

11 Методи контролю знань студентів до 3-5% Н3. fg -11

12 Розподіл балів оцінки знань по темах 1 арк. Н3. fg -12

13 Методичне забезпечення дисципліни до 10% Н3. fg -13

14 Рекомендована література до 10% Н3. fg -14

15 Інформаційні ресурси до 1 арк. Н3. fg -15

Примітка. * — приблизний обсяг відповідної складової, що вказано у % до загального обсягу програми, або в аркушах 

Задля спрощення ідентифікації складових робочих навчальних програм, що розроблені кафедрою, 
для них уведено кодифікацію { Н3. fg -1; …; Н3. fg -15 }, де позначками fg ідентифіковано навчальні дис-
ципліни кафедри. Слід зауважити, що тексти навчально-методичного забезпечення становлять інте-
лектуальну власність їх розробника — автора. Тому під час оновлення таких матеріалів слід уважно 
дотримуватися вимог щодо авторського права, виконувати правила цитування, робити посилання на 
джерело-прототип та вживати інших заходів з метою захисту авторських прав. Паралельно матеріали 
архівуються в електронному вигляді. Однак при цьому авторські права стають практично незахищени-
ми. Також потребується додаткова процедура верифікації текстів паперового та електронного носіїв. 
Особливості підготовки НМКД в умовах поширення ІТ суттєво полегшують працю його розробника, 
але водночас несуть ризик небезпеки поводження з авторськими правами, що належать іншим особам.
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Звичайно, кафедра не має технічних можливостей щодо перевірки змістовної якості тексту НМКД, 
його наповненості суто авторськими формулюваннями, відсутністю некоректних запозичень (плагіату). 
Тому кращим контролером авторської «чистоти» методичного продукту виглядає саме розробник, пріз-
вище якого проставляється на титулі НМКД. Але ефективним інструментом діалогу з автором може 
стати анкетування, що робиться на добровільних засадах в умовах зацікавленості респондента, його 
відкритості та чесності відповідей. Іноді для устаткування навчального процесу методичними засобами 
достатньо зробити їх інвентаризацію, фіксуючи наявність або відсутність текстової форми навчально-
методичного засобу. У табл. 2 подано приклад (по кодах m1 — m5) фронтального забезпечення навчаль-
но-методичними засобами.

Таблиця 2. Інвентаризація готовності текстів навчально-методичного забезпечення 
кафедри станом на фіксовану дату

Ко
д Назва дисципліни, викладач

Робоча програма навчальної 
дисципліни, рік

К
К
Р

Ко
нс
пе
кт

Бі
ле
тиОбсяг 

друк. арк. 20
10

20
11

20
12

m1 Бюджетна система 2,09 + + + + + +
m2 Бюджетна система України 2,09 + - + - + +
m3 Бюджетний менеджмент 2,36 + + - + - +

m4 Бюджетний та податковий аналіз 
та планування 1,02 # + + - - +

m5 Валютне регулювання 0,57 # # + + - +

Примітки. «+» — документація є в повному обсязі;
  «-» — документація відсутня або не відповідає вимогам;
  «#» — інвентаризувати (вказати) неможливо;

Технологія обліку виконується за допомогою інформації, яку можна отримати через анкетування 
авторського доробку стосовно НМКД в межах кафедри. До Анкети бажано включити такі питання: 
1) назву (дисципліна) та вид об’єкту ІВ; 2) кількість варіацій авторської розробки, наприклад, за розпо-
ділом на денну та заочну форми, спеціальностями в межах галузі знань тощо; 3) витрати часу по кожній 
варіації інтелектуального продукту або загальні (усереднені тощо); 4) пропорція використання прототи-
пу (обсяг запозиченого матеріалу з чужими авторськими правами) — у відсотковому вимірі на розсуд 
автора розробки, тобто самооцінка; 5) оцінку вартості вкладеної праці и вартості розробки; 6) часткову 
участь інших працівників кафедри без ознак авторського внеску (консультативна допомога, технічне 
обслуговування тощо) — у відсотковому вимірюванні на розсуд автора розробки, тобто самооцінки; 
7) можливо інші показники, що виражають суттєві сторони авторського внеску та авторської праці.

Усього в анкетуванні було задіяне 8 викладачів кафедри, у т.ч. 1 — без наукового ступеня. За швид-
кістю відповіді на питання Анкети розподіл був таким — табл. 3. 

Таблиця 3. Розподіл якості реагування на питання Анкети серед викладачів

№ Науковий ступень Кількість
Швидкість відповіді, не більше

1 доби 1 тижня 1 місяця не має
1 доктор наук 1 1 - - -
2 кандидати наук, з них 6 3 - 1 2
3 не за профілем кафедри 1 - - - 1
4 без ступеня 1 1 - - -

Усього , 8 5 0 1 2
у т.ч. у % 100 62,5 0 12,5 25,0

Джерело: підготовлено автором за результатами анкетування 25.10.2012 р. — 30.12.2012 р.
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Робота викладача формує базу для зародження інтелектуальної власності та особових немайнових ре-
зультатів викладацької праці — об’єктів права інтелектуальної власності. Результати обговорень публіку-
ються у фахових виданнях, розповсюджуються серед професорсько-педагогічних працівників вищих на-
вчальних закладів. Навчальний процес кафедри треба якомога наближати до практики, реальних потреб 
суб’єктів господарювання у фахівцях вищого ґатунку. Задля цього у навчальний процес впроваджуються 
інноваційні розробки, елементи наукових підходів, що надаються студентам у весь час навчання. 

Інновації та результати наукових досліджень складають окремий сектор роботи кафедрального колекти-
ву. Організація навчального процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти та розмаїтті форм, 
кожна з яких потребує інтелектуальних зусиль з боку викладача — носія знань та виробника інтелектуаль-
ного продукту. За своєю звітністю, порядком обліку та розподілу результатів спільної праці вони несуть 
авторську змістовність. Виокремлення творчого доробку колективу і кожного викладача стає можливим 
завдяки налагодженню роботи з обліку інтелектуальної власності як окремої ланки кафедральної роботи. 

В умовах відсутності нормативно визначених методик оцінки напруженості інтелектуальної праці 
використовуються ефективні інструменти — анкетування, фронтальний підходи, кодифікація продукції. 
Тому вагомим засобом збереження авторської «чистоти» методичного продукту, а водночас — ефектив-
ним інструментом діалогу з автором може стати анкетування, що робиться на добровільних засадах в 
умовах зацікавленості респондента, його відкритості та чесності відповідей. Доцільним також виглядає 
комплектування окремого Реєстру для обліку об’єктів та елементів ІВ, до якого додаються усі матеріали, 
пов’язані із розробкою, обговоренням, захистом об’єктів ІВ, що готуються кафедрою. В подальшому 
перспективним виглядає аналіз системних засобів, що стимулюватиме інтелектуальну працю виклада-
чів вищих навчальних закладів та підвищують гідність особи у сфері авторського права.
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ПРИКОРДОННИК ЯК СУБ’ЄКТ 
ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НЕСЕННЯ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
У серпні 2003 року Державна прикордонна служба України набула статусу правоохоронного органу 

спеціального призначення. Відповідно до ч. 3 ст. 17 Конституції України та ст. 1 Закону України «Про 
Державну прикордонну службу України» основним завданням Служби є забезпечення недоторканості 
державного кордону та охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. 
Певна частина суспільних відносин у цій сфері врегульована правилами несення прикордонної служби, 
порушення яких несе собою загрозу прикордонній безпеці держави — суспільним відносинам, які вони 
покликані захищати. Органи, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби Укра-
їни (далі — Держприкордонслужба) під час виконання покладених на них завдань зобов’язані поважа-
ти гідність людини та виявляти до неї гуманне ставлення. У той же час, порушення прикордонниками 
встановлених правил несення прикордонної служби робить можливою негативну поведінку іншої фі-
зичної особи, дії якої безпосередньо призводять до негативних наслідків для інтересів безпеки держави.

Останні роки поза увагою залишаються проблеми вивчення прикордонника як спеціального суб’єкта 
злочину, а також кваліфікації вчинених ним окремих суспільно небезпечних дій. Разом з тим вірне ви-
значення ознак цього суб’єкта злочину дозволить уникнути помилок у діяльності слідчих та судових 
органів, особливо коли мова йде про них як про службових (посадових) осіб.

Однією з особливостей досліджуваного злочину є його суб’єкт. З урахуванням вимог ч. 2 ст. 18 
та ч. 2 ст. 401 Кримінального Кодексу України (далі — КК України) суб’єктом цього злочину є тільки 
спеціальний суб’єкт — військовослужбовець, який входить до складу наряду з охорони державного 
кордону України.

Наукова думка щодо визначення суб’єкта злочинного порушення правил несення прикордонної 
служби є неоднозначною та різниться своїм наповненням. Об’єктивно ці погляди можна розділити 
на дві групи: одні вважають, що суб’єктом цього злочину є виключно військовослужбовець, інші ви-
знають суб’єктом особу.

Слід відмітити, що останні надають визначення суб’єкта злочину не виходячи за рамки викладеного 
у диспозиції ст. 419 КК України, а саме, що суб’єктом може бути лише особа, яка входить до складу 
наряду з охорони державного кордону України (С. Дячук) [1, с. 18]. Деякі дослідники навіть звужують 
законодавче визначення вважаючи, що суб’єктом цього злочину є особа, яка входить до складу наряду з 
охорони кордону (Г. Анісімов, В. Касинюк, С. Селецький, А. Музика, Н. Щегель) [2, с. 123; 3, с. 401; 4, 
с. 172; 5], не конкретизуючи чи це державний кордон або ж якийсь інший.

Друга група дослідників суб’єктом, який може відповідати за порушення правил несення прикордон-
ної служби, вважають: військовослужбовця, який належить до складу наряду з охорони державного кор-
дону (М. Хавронюк) [6, с. 1210]; лише військовослужбовців, які призначені до складу наряду по охороні 
державного кордону (М. Коржанський) [7, с. 504] або ж військовослужбовця, який входить до складу 
прикордонного наряду (Т. Леснієвські-Костарєва) [8, с. 156].

Найбільш розширені визначення суб’єкта злочину «порушення правил несення прикордонної служ-
би» надають закордонні вчені, але й вони, як і інші, не позбавлені недоліків.

Так, російським дослідником М. Степаненком суб’єктом зазначеного злочину визнано військовос-
лужбовців, які проходять військову службу за призовом або за контрактом у прикордонних органах фе-
деральної служби безпеки, які входять до складу прикордонного наряду [9, с. 346]. Білоруський до-
слідник, професор О. Барков суб’єктом цього злочину вважає військовослужбовця прикордонних військ, 
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який входить до складу наряду з охорони державного кордону держави та отримав наказ на охорону 
державного кордону [10, с. 1017], а група казахських дослідників під керівництвом професора І. Бор-
чашвілі вважають такого суб’єкта спеціальним, тобто ним може бути тільки особа, яка входить до скла-
ду наряду з охорони кордону, яка виділяється з числа військовослужбовців прикордонної застави та 
оголошується на бойовому розрахунку [11, с. 871].

Перш за все не кожен з наведених наукових визначень суб’єкта злочинного порушення правил несен-
ня прикордонної служби не наголошує на тому (хоча це зрозуміло саме собою), що суб’єкт досліджува-
ного злочину — спеціальний.

По-друге, як ми відмічали, деякі з дослідників звужують законодавче визначення суб’єкта цього зло-
чину, що є неприпустимим.

По-третє, важливим під час визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 419 КК України, є за-
значення не тільки того, що особа входить до складу прикордонного наряду, а й того, що це наряд з 
охорони державного кордону. Наведена обставина дозволить наголосити на тому, що особа здійснює 
охорону відповідної ділянки державного кордону, а не перебуває в «наряді на роботі» їдальні відділу 
прикордонної служби.

Прикордонний наряд — це один або кілька озброєних чи спеціально екіпірованих прикордонників, 
які виконують наказ на охорону державного кордону України або здійснюють прикордонний контроль у 
складі зміни прикордонних нарядів, а у випадках визначених наказом — самостійно.

Прикордонний наряд виконує службові обов’язки з охорони державного кордону з моменту отри-
мання відповідного наказу до доповіді старшому зміни прикордонних нарядів про прибуття з ділянки 
відповідальності та результати несення служби.

Зі складу зміни прикордонних нарядів можуть призначатись на сьогоднішній день сімнадцять різних 
видів прикордонних нарядів, таких як: старший зміни прикордонних нарядів; помічник старшого змі-
ни прикордонних нарядів; прикордонний патруль; перевірка документів; огляд транспортних засобів; 
контроль за режимом; вартовий біля шлагбаума тощо [12, с. 7–8].

Враховуючи той факт, що Держприкордонслужба на сьогоднішній день здійснила комплекс іннова-
ційних заходів, спрямованих на розвиток системи захисту національних інтересів України в прикордон-
ній сфері та завершила перехід до повного комплектування особовим складом на професійній основі, 
суб’єктом злочину може бути військовослужбовець за контрактом осіб рядового, сержантського, стар-
шинського або офіцерського складу.

На військову службу за контрактом в органах Держприкордонслужби приймаються громадяни 
України відповідно до ст.ст. 19 і 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
з повною загальною середньою освітою, віком від 17 років, в тому числі ті, яким 17 років випо-
внюється в рік початку військової служби, а також громадяни призовного віку (18 років), які мають 
вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової 
служби, військовозобов’язані. Жінки, які не мають військових звань офіцерського складу та мають 
відповідну освіту та спеціальну підготовку приймаються на військову службу по досягненню ними 
вісімнадцятирічного віку.

За загальним правилом такі військовослужбовці є осудними особами, оскільки під час прийняття 
на військову службу у передбаченому законом порядку проходять відповідний професійно-психологіч-
ний відбір та перевірку на відповідність встановленим вимогам проходження військової служби. Однак 
трапляються випадки, коли особи помилково призиваються на військову службу або стали на момент 
вчинення діяння непридатними до військової служби за станом здоров’я.

У цьому аспекті, погоджуючись з думкою М. Карпенка [13, с. 93-94], зазначимо, що можливі такі 
випадки, коли вчинення діяння, передбаченого ст. 419 КК України, є прямим наслідком хвороби або 
фізичних дефектів суб’єкта, який визнаний на цій підставі непридатним до військової служби. В цих 
та інших подібних випадках його дії слід оцінювати з таких законних підстав: а) якщо особа буде ви-
знана неосудною внаслідок психічного захворювання, то її дії не утворюють склад досліджуваного 
злочину (ч. 2 ст. 19 КК України); б) якщо особа буде мати якісь фізичні або психічні відхилення але є 
осудною, то її дії утворюють вказаний склад злочину (ч. 1 ст. 19 КК України).

Крім того, суб’єктом даного злочину може бути й обмежено осудна особа, у разі наявності в неї пси-
хічного розладу, наявність якого робить її непридатною до військової служби, під час якого військовос-
лужбовець не був здатен певною мірою усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.
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Вивчення кримінальних справ у частині, що характеризують осіб, які вчинили злочинне порушення 
правил несення прикордонної служби дозволяє виділити певні ознаки злочинців за якими можна визна-
чити інформаційний портрет таких осіб.

Сучасний прикордонник, який порушує правила несення прикордонної служби, є військовослужбов-
цем-чоловіком (98 %), віком до 35 років (78,5 %), одружений (85 %), має одну дитину і більше (83,7 %), 
має стаж проходження військової служби до 15 років (83 %), займає посаду інспектора прикордонної 
служби (79,5 %), вчиняє злочин переважно з корисливих мотивів (91 %).

Інші особи, що не є військовослужбовцями або є військовослужбовцями але не входять до складу 
прикордонного наряду не можуть бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 419 КК України. Однак 
дана категорія осіб може бути співучасниками цього злочину, а за певних обставин дії військовослуж-
бовців, які не несуть службу в прикордонному нарядів кваліфікуються за іншими статтями розділу 
ХІХ Особливої частини КК України.

Однак слід наголосити, що на сучасному етапі розвитку Держприкордонслужби на підставі вимог 
ч. 3 ст. 6 глави I та п. 3 глави XII Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а 
також п. 133 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній при-
кордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 № 1115/2009, 
в окремих органах охорони державного кордону здійснюється добір цивільних осіб на посади ін-
спекторів прикордонної служби. Зазначені працівники призначаються до складу прикордонних наря-
дів на рівні з військовослужбовцями, які перебувають на аналогічних посадах та здійснюють повний 
спектр дій інспектора, визначений законодавством.

Сьогодні, як відмічає Голова Держприкордонслужби України М. Литвин, прикордонник — це не 
тільки військовослужбовець, а й працівник Держприкордонслужби, який відповідно до свої службо-
вих повноважень залучається до оперативно-службової діяльності під час виконання завдань з охорони 
державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні [14, с. 406].

Водночас жодним чинним законом України можливість притягнення до кримінальної відповідаль-
ності інспекторів-працівників на рівні з інспекторами-військовослужбовцями в Україні не передбачена. 
Неправомірні дії (в залежності від їх характеру), вчинені під час несення прикордонної служби «ци-
вільними» інспекторами прикордонної служби в умовах сьогодення можуть кваліфікуються як злочини 
у сфері службової діяльності або як корупційні правопорушення. Водночас на нашу думку, в разі по-
рушення такими особами встановлених правил несення прикордонної служби, яке спричинить тяжкі 
наслідки, вони уникають кримінальної відповідальності, визначеної ст. 419 КК України. Вказані обста-
вини потребують негайного втручання законодавця у вирішення цієї недоречності.

Отже, виходячи з проведеного дослідження суб’єктом злочинного порушення правил несення при-
кордонної служби є спеціальний суб’єкт злочину — прикордонник, який призначений зі складу персо-
налу прикордонної служби у прикордонний наряд з охорони державного кордону або суверенних прав 
держави в її виключній (морській) економічній зоні, а також отримав наказ на їх охорону.

Суттєві питання, що були розглянуті нами у загальних рисах потребують ґрунтовного дослідження та 
осмислення, зокрема поняття військовослужбовця та його осудності, початок та закінчення часу перебу-
вання у прикордонному наряді тощо. Також необхідно надати конкретні законодавчі пропозиції, які б до-
зволили вирішити деякі проблемні питання під час кваліфікації діяння, передбаченого ст. 419 КК України.
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Курилюк Ю. Б. Прикордонник як суб’єкт злочинного порушення правил несення прикордонної служби.
На підставі аналізу теоретичних та законодавчих джерел відносно суб’єкта злочину передбаченого ст. 419 КК України за-

пропоновано авторське визначення суб’єкта цього злочину. Вивчення кримінальних справ у частині, що характеризують осіб, 
які вчинили злочинне порушення правил несення прикордонної служби дозволило виділити ознаки злочинців за якими стало 
можливим визначити інформаційний портрет таких осіб.

Ключові слова: суб’єкт злочину, прикордонна служба, порушення правил.

Курылюк Ю. Б. Пограничник как субъект преступного нарушения правил несения пограничной службы.
На основании анализа теоретических источников относительно субъекта преступления предусмотренного ст. 419 УК 

Украины, предложено авторское определение субъекта этого преступления. Изучение уголовных дел в части, характеризую-
щие лиц, совершивших преступное нарушение правил несения пограничной службы позволило выделить признаки преступ-
ников по которым стало возможным определить информационный портрет таких лиц.

Ключевые слова: субъект преступления, пограничная служба, нарушение правил.

Kuryliuk Y. Frontiersman as a subject of a criminal violation of the rules of the border guard duty.
On the basis of analysis of theoretical sources in reference to the subject of the crime, covered by the Article 419 of the CC 

of Ukraine, the author’s defi nition of the subject of this crime is proposed. The study of criminal cases in the part describing the 
perpetrators of criminal violations frontier duty it possible to identify the signs of criminals by which it is possible to determine the 
information a portrait of such persons.

Key words: Subject of a crime, Border Guard, violation of rules.

Рекомендовано до друку кафедрою кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління».
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ 
МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 

ДЕРЖАВ У ПРАВОВІДНОСИНАХ 
З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

В останні роки посилення активізації загальних процесів глобалізації, політичної і, перш за все, еко-
номічної взаємозалежності країн світу, міжнародні фінансові організації відіграють все важливішу роль 
в регулюванні валютно-фінансових міжнародних відносин та створенні світового правопорядку в еко-
номічній сфері. Серед цих організацій чільне місце займає міждержавна організація — Міжнародний 
Валютний Фонд (далі — МВФ або Фонд).

Саме МВФ, що на сьогоднішній час об’єднує 188 країн світу є центральною установою міжнародної 
валютно-фінансової системи — системи міжнародних платежів і курсів національних валют. 

МВФ формує стійкі, тривалі зв’язки між державами та цією організацією. При цьому характер МВФ, 
його цілі, діяльність і методи впливу на міжнародні економічні відносини постійно змінюються, щоб 
відповідати духу і вимогам часу. 

В результаті укладення міжнародних угод між державами та МВФ виникають міжнародні економічні 
правовідносини, які регулюються міжнародним публічним правом. 

Принципи міжнародного економічного права, у відповідності до яких функціонує економічна діяльність 
країн (в тому числі валютно-фінансова), закріплені нормами міжнародного публічного права [1, с. 14].

У міжнародному публічному праві і в юридичній практиці одними із найскладніших як в теоретич-
ному, так і в практичному плані є правовідносини між державами і Міжнародним Валютним Фондом. 

Складність цих правових явищ полягає, перш за все, у особливостях і відмінностях характеристик 
міжнародної правосуб’єктності держав і МВФ, як головного чинника створення міжнародного еконо-
мічного правопорядку.

Внаслідок особливостей і відмінностей міжнародної правосуб’єктності держави і МВФ по особливо-
му проявляються принципи міжнародного права при взаємовідносинах держави і МВФ, такі як свобода, 
рівність та гідність особи.

Правові питання правосуб’єктності держави і міжнародних організацій у сучасній юридичній 
літературі, в тому числі їхні спільні риси і відмінності, досліджували такі провідні вчені-юристи 
як Г. Анцелевіч, П. Бірюков, В. Буткевич, І. Герчикова, А. Дмітрієв, Ю. Колосов, О. Кривчикова, 
В. Круглова, Л. Левіна, С. Малінін, Л. Моджорян, А. Моісеєв, Г. Морозов, В. Муравйов, Т. Нешата-
єва, В. Опришко, О. Покрещук, А. Талалаєв, Г. Тункін, Є. Шибаєва, Ю. Шемшученко, В. Шумилов, 
а також зарубіжні автори: Шелтон, Голд, Кеохапе, Медіна, Галтунг, Плано, Петерсман, Гудрич, Фрид-
ман, Келсен, Радойнов та інші.

Однак, дослідження стосовно правосуб’єктності міжнародних організацій у більшості випадків про-
водилися в цілому. При тому, що МВФ має свої особливості, які відрізняють його правосуб’єктність від 
інших міжнародних організацій. Незважаючи на актуальність проблеми і практичну значимість, реалі-
зація принципів міжнародного публічного права як свобода, рівність та гідність особи при встановленні 
правовідносин держави з Міжнародним Валютним Фондом, такі дослідження у правовій та зарубіжній 
літературі відсутні. 

В системі принципів міжнародного економічного права найважливіше місце займають принцип сво-
боди вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків; принцип суверенної рівності суб’єктів 
міжнародного права; повага до державного суверенітету.
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Метою статті є з’ясування особливості МВФ як суб’єкта міжнародних правовідносин порівняно з 
державою та специфіки реалізації принципів міжнародного економічного права: свободи вибору органі-
зації зовнішньоекономічних зв’язків; поваги до державного суверенітету та суверенної рівності сторін. 

Питання реалізації принципів міжнародного публічного права у взаємовідносинах держави і МВФ 
мають першочергове значення для розуміння його сутності, механізму функціонування, а також право-
вої оцінки діяльності та характеру правовідносин держави і МВФ. 

Принцип — це керівні ідеї, основоположні ідеї або засади здійснення певної діяльності.
Принципи, як міжнародно-правові норми, закріплені у відповідних міжнародно-правових актах. 

Практично вони визначають закономірності правового регулювання міжнародних відносин в економіч-
ній сфері [1, c. 14].

На думку П. Бірюкова, принципи міжнародного права створюють його «конституцію» [2, c. 16].
Для того, щоб вступити в міжнародні валютно-фінансові відносини обидві сторони як держава, так 

і МВФ, повинні мати міжнародну правосуб’єктність. 
Питання правосуб’єктності держави і МВФ тісно пов’язані з такими принципами, як свобода вибору 

форми організації зовнішньоекономічних зв’язків, суверенна рівність суб’єктів міжнародного права та 
повага до міжнародного суверенітету. 

В доктрині міжнародного публічного права визнано, що суб’єктом міжнародного права є осо-
ба, на яку поширюється дія міжнародного права. Найважливішою особою, яка володіє міжнародною 
правосуб’єктністю, має необмежені юридичні права і обов’язки є держава. 

Держави володіють первинною, основною, головною правосуб’єктністю, що не заперечує жоден 
з авторів [3, c. 301].

Складові елементи правосуб’єктності держави — це система взаємозв’язаних правових понять, які 
характеризують державу як в середині країни, так і на міжнародній арені.

Вперше ці складові елементи правосуб’єктності як міжнародно-правові критерії держави визначила 
Міжамериканська Конвенція про права і обов’язки держав 1933 року. Для держави необхідними є: на-
явність певної території; наявність населення; наявність суверенної влади, що надає спроможність і по-
вноважність вступати у правовідносини на міжнародній арені з іншими державами та міждержавними 
організаціями [4, c. 93].

Правовий статус держави визначений також Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнарод-
ного права 1970 року і Заключним актом НБСЕ 1975 року. 

Суверенітет є правовим вираженням самостійності держави, верховенства і необмеженості його вла-
ди всередині країни. У міжнародному праві суверенітет означає, що держава має міжнародно-правову 
суб’єктність і саме держава в цілому є учасником міжнародних відносин. Основу міжнародного право-
вого статусу держави з одного боку складають право на суверенну рівність; право на участь у створенні 
міжнародно-правових норм; право на участь у міжнародних організаціях.

З другого боку, цю основу складають міжнародно-правові обов’язки держав: повага суверенітету 
інших держав, дотримання принципів міжнародного права [2, c. 50].

МВФ є вторинним суб’єктом міжнародного права. Особливість його правосуб’єктності полягає 
в тому, що вона є похідною від правосуб’єктності держав, які його заснували. Тоді як на міжнародній 
арені держава набуває прав і обов’язків в силу притаманної їй властивості суверенітету, МВФ набув 
прав і обов’язків в результаті погодження волі 44 держав-засновників, що підписали Статті Угоди 
МіжнародногоВалютного Фонду (Статут МВФ).

Особливість правосуб’єктності МВФ полягає і в об’ємі прав і обов’язків, яких він набув на під-
ставі Статуту.

Держава має повний об’єм прав і обов’язків в силу факту виникнення як такої, цей об’єм прав 
і обов’язків є однаковим для всіх держав. У МВФ правосуб’єктність є обмеженою і полягає в тому, 
що вона визначається тими специфічними функціями для виконання яких створена. Ці функції і мета 
визначені державами-засновниками у Статуті МВФ. Міжнародна правосуб’єктність МВФ відрізня-
ється як від правосуб’єктності держави, так і правосуб’єктності інших міждержавних організацій, 
так як вони виконують інші функції і перед ними поставлені інші цілі. У преамбулі Віденської Кон-
венції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або міжнародними орга-
нізаціями зазначається, що міжнародні організації як суб’єкти міжнародного права є іншими ніж 
держави. Ця характеристика стосується і МВФ як суб’єкта міжнародного права. Одним із найважли-

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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віших прав МВФ, що характеризують його міжнародну суб’єктність є: укладання міжнародних дого-
ворів з державами та іншими міжнародними організаціями з питань своєї компетенції. Відповідно до 
розділу 1. ст. 5 Статуту Фонду кожна держава-член підтримує відносини із Фондом тільки через своє 
казначейство, центральний банк, стабілізаційний фонд або інше фіскальне агентство; Фонд також 
підтримує відносини з цими установами або через них. 

Приймаючи до МВФ нових членів-держав ця організація реалізує своє право визнання держав як 
такими, так як держава, яка бажає стати членом Фонду, повинна подати відповідні документи і пройти 
певні процедури. 

МВФ має, хоча і обмежені такі суб’єктивні права, як імунітет і привілеї: судовий, від інших дій, звіль-
нення активів від обмежень, недоторканість активів, податковий імунітет та інші, а також має право за-
стосовувати до держав норми міжнародного права при порушенні ними норм Статуту МВФ. З іншого 
боку, Фонд може нести міжнародно-правову відповідальність [4, c. 94].

Зарубіжний вчений М. Віраллі в своїх роботах зазначає, що міжнародним організаціям притаманні 
три головні риси. По-перше, міжнародні організації завжди мають міждержавний характер, так як функ-
ціонують в інтересах усіх держав-членів; по-друге, вони є інструментом добровільного об’єднання для 
досягнення цілей, зафіксованих у Статуті, і по-третє, їх виконання функцій є постійним. На його думку, 
організаційно-правовий механізм міждержавної організації відрізняється від державного механізму, так 
як останній не може бути міждержавним і не здійснює добровільне співробітництво [5, c. 26].

Одним із важливих і особливих спеціальних принципів міжнародного економічного права є принцип 
свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків.

Кожна держава сама вирішує з ким і в які міжнародні правові відносини їй вступати. При цьому 
необхідно дотримуватися норм та принципів міжнародного права.

Міжнародна економіка перетворилася в глобальну економічну систему, у якій зросла взаємозалеж-
ність економік різних держав, і яка все більше потребує спільного міжнародного втручання.

Для врегулювання економічних проблем держави на добровільних началах створили таку міждер-
жавну організацію як МВФ. Фонд дозволяє здійснювати постійне, систематичне співробітництво дер-
жав у валютно-фінансовій сфері. Неможливо заперечувати, що діяльність держав у МВФ ведеться з 
позиції їх державних інтересів.

Створення МВФ і підписання його Статуту стало вільним волевиявленням 44 країн світу, які стали 
його фундаторами.

 Розділ 2 ст. ІІ Статуту фонду надає іншим країнам також право свободи вибору вступати чи не всту-
пати до цієї організації.

Однак, набувши членства у цій організації, держави повинні дотримуватися певних правил пове-
дінки у валютно-фінансовій сфері як в середині країни, так і на міжнародній арені. Тобто свобода дій 
держав у цій сфері обмежена міжнародним договором (Статутом), який вона підписала чи ратифікувала 
і прийняла на себе відповідні зобов’язання. 

 Принцип свободи вибору держав-членів у міжнародних стосунках з Фондом виявляється також у 
праві в будь-який момент вільного виходу із числа його членів (р. 1 ст. ХХVI). 

Із свого боку свобода МВФ обмежена положеннями Статуту і волею держав-членів, так як внесення 
змін до Статуту, наприклад, стосовно його співробітництва з іншими міжнародними організаціями мож-
ливе лише за згодою Ради Керуючих Фонду, тобто представників держав-членів.

На думку Є. Кривчикової, суверенітет як характеристика правового суб’єкта міжнародних відносин 
притаманний лише державам-членам міждержавної організації, тоді як організація не є суверенним 
об’єднанням.

Слід погодитися з думкою цих авторів, так як створення і функціонування МВФ є ареною економіч-
ної боротьби держав розвинутих і менш розвинутих, про що свідчить історія економічної і політичної 
боротьби країн при підписанні Бреттон-Вудської та Ямайської угод стосовно заснування та внесення 
змін до Статуту МВФ. 

І тільки на основі взаємних поступок і досягнення розумного компромісу є можливим співробітни-
цтво на основі принципу поваги суверенітету країн-членів МВФ.

Ця сфера спільних інтересів окреслена у Статуті МВФ і має договірну основу. Відповідно до ст. 1 
Статуту МВФ досягнення і підтримка високого рівня занятості і реальних доходів, а також розвитку 
виробничих ресурсів усіх держав-членів є першочерговими завданнями економічної політики МВФ. 

Лабунська А. В. Реалізація окремих принципів міжнародного економічного права держав…
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Вирішення міжнародних валютно-фінансових проблем — це спільна ціль, яка на основі поваги до дер-
жавного суверенітету усіх країн-членів Фонду є об’єднуючим фактором держав з різним ступенем еко-
номічного розвитку і різним політичним направленням.

Отже, міждержавна організація заснована на повазі суверенітету держав-членів [6, c. 32].
По особливому проявляється і принцип суверенної рівності держав-членів МВФ при взаєминах дер-

жави і Фонду.
Статут МВФ розрізняє держав-засновників (фундаторів) Фонду та інших держав-членів Фонду 

(р. 1, 2 ст. ІІ Статуту МВФ).
Перш за все, на принципі рівності держав ґрунтується право на вступ держав в число членів Фонду. 

Нові держави вступають в члени організації на принципах, що не суперечать тим, які застосовувалися 
до держав, що вже є його членами. Відповідно до р. 3 ст.V держави-члени Фонду мають рівні права на 
купівлю у Фонду необхідної їм валюти для покриття дефіциту платіжного балансу та інші права. 

На суверенній рівності держав базуються вимоги розділу 1 ст. IV Статуту Фонду, який встановив 
загальні зобов’язання для усіх держав-членів, якими зокрема є: направлення економічної і фінансової 
політики на стимулювання економічного зростання при стабільності цін; впорядкування грошово-кре-
дитної системи, яка б не давала збоїв; не маніпулювати міжнародною валютною системою та інші. 

Особливість принципу рівності держав-членів МВФ проявляється у тому, що він не відповідає прин-
ципу «одна держава — один голос». Участь у діяльності Фонду і прийнятті рішень кожної держави, що 
є його членом залежить від її економічного стану, обсягу зовнішньої торгівлі та ряду інших критеріїв.

Економічний стан держави трансформується у квоту основного капіталу організації і виражаєть-
ся в спеціальних правах запозичення (далі — СПЗ) і яка враховується при прийнятті рішень Радою 
Керуючих Фонду. Розділом 5 ст. ХІІ Статуту встановлено, що кожна держава-член має 250 голосів 
і по одному додатковому голосу на кожну частину своєї квоти, еквівалентну ста тисячам СПЗ (спе-
ціальних прав запозичення).

У кожному випадку при голосуванні держава-член має таку кількість голосів, на яку вона має право.
Тобто при прийнятті рішення, застосовується принцип «зваженого» голосування. У юридичній літера-

турі з цього приводу висловлюються протилежні погляди щодо дотримання принципу рівності держав-
членів МВФ при вступі з ним у правовідносини. Деякі автори вважають, що принцип «зваженого» голо-
сування» встановленого в МВФ порушує принцип суверенної рівності держав-членів, оскільки надається 
перевага державам, які зробили більший внесок у капітал Фонду. Інша думка полягає в тому, що така сис-
тема голосування не суперечить принципу суверенної рівності держав-членів Фонду [7, с. 160]. Слід при-
єднатися до думки, що принцип суверенної рівності держав при взаємовідносинах держав-членів з МВФ 
дотримується, але проявляється по-особливому. На користь цієї позиції свідчать наступні аргументи. 

Держави-члени Фонду добровільно заснували і стали його членами, самі виробили положення його 
Статуту, яких слід дотримуватися.

По-друге, за економічною основою МВФ має повний статус юридичної особи, як акціонерного то-
вариства, так як валютний капітал організації формується за рахунок внесків держав її членів. Було б 
недоцільно не враховувати суми внесків і диференціювати учасників Фонду за їх масштабами участі у 
світовій економіці. По-третє, суверенна рівність у цьому випадку проявляється в тому, що для визначен-
ня квот держав-учасників застосовуються одні і ті ж критерії для визначення квот (р. 5 ст. ХІІ Статуту). 

Отже, відсутні підстави стверджувати, що всі відносини між державами і МВФ не базуються на 
принципах суверенної рівності держав.

В результаті проведеного дослідження стосовно питання реалізації принципів міжнародного еконо-
мічного права можна зробити наступні висновки.

1. Держава, володіючи суверенітетом, є первинним, головним суб’єктом міжнародного права. Основу 
її міжнародного правового статусу складають міжнародні права і обов’язки.

2. Міжнародний Валютний Фонд є вторинним похідним суб’єктом міжнародного права, так як має по-
хідну правосуб’єктність від держав, що виникла на підставі міждержавного договору про його заснування. 
Правосуб’єктність Фонду є функціональною, обмеженою і відмінною від правосуб’єктності держав.

3. У зв’язку з різницею якості правосуб’єктності держави і МВФ по-особливому реалізуються такі 
принципи міжнародного економічного права як свобода вибору форми організації зовнішньоеконо-
мічних зв’язків, принцип суверенної рівності суб’єктів міжнародного права та повага до державного 
суверенітету.

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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У статті розглядаються особливості і відмінності міжнародної правосуб’єктності держави і МВФ. Держава, володіючи су-
веренітетом, є первинним, головним суб’єктом міжнародного права. 

Основу міжнародного правового статусу її складають міжнародні права і обов’язки. Міжнародний Валютний Фонд є вто-
ринним похідним суб’єктом міжнародного права. Має похідну правосуб’єктність від держав, що виникла на підставі міжна-
родного договору (Статуту) про його заснування і є функціональною і обмеженою і відмінною від правосуб’єктності держав.

У зв’язку з різницею якості правосуб’єктності держав і МВФ по-особливому реалізуються і такі принципи міжнародного 
економічного права як свобода вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків; повага до державного суверенітету та 
суверенна рівність держав у правовідносинах з Міжнародним Валютним Фондом.
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ношениях с Международным Валютным Фондом.

В статье рассматриваются особенности и отличия международной правосубъектности государства и МВФ. Государство, 
владея суверенитетом, является первичным, главным субъектом международного права.

Основу международного правового статуса его составляют международные права и обязанности. Международный 
Валютный Фонд является вторичным производным субъектом международного права. Имеет производную правосубъектность 
от государства, которая возникла на основании международного договора (Устава) о его создании и является функциональной, 
ограниченной и отличной от правосубъектности государств. 

В связи с различием качества правосубъектности государств и МВФ по-особенному реализуются и такие принципы меж-
дународного экономического права как свобода выбора формы организации внешнеэкономических связей; уважение госу-
дарственного суверенитета и суверенное равенство субъектов международного права в правоотношениях с Международным 
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Labunskaya A. The implementation of certain principles of international economic law state a legal relationship with the 
International Monetary Fund.

The article discusses the features and differences of the international legal personality of the state and the IMF. State, owning 
sovereignty is primary, the main subject of international law.

The basis of the international legal status of his account for the international rights and obligations. The International Monetary 
Fund is a secondary derivative of a subject of international law. A derivative of the legal personality of the state, which emerged on the 
basis of an international treaty (the Charter) on its establishment and is functional, limited and distinct from that of the States.

Due to the difference in the quality of the legal personality of the IMF and implemented in a special way and principles 
of international economic law as the freedom to choose the forms of organization of foreign economic relations, respect for state 
sovereignty and sovereign equality of subjects of international law in the legal relationship with the International Monetary Fund.
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ЦІННІСТЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЖУРНАЛІСТІВ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СВОБОДИ СЛОВА ТА ПРАВА 

НА ІНФОРМАЦІЮ
Вищою цінністю демократичного суспільства є особистість, її права та свободи. Усвідомлення пріо-

ритетності прав і свобод окремої особистості та їх реальне їх забезпечення можливе за умови розвине-
ної правової культури. Поява або відновлення цензури в Україні на початку ХХІ століття є об’єктивним 
фактором, пов’язаним з діяльністю влади, слабкістю громадянського суспільства, відсутністю верхо-
венства права, економічною нестабільністю, а також наявністю тіньової сфери політики та економіки. 
Це призводить до порушення свободи слова, права на поширення та отримання інформації, права ви-
раження своїх поглядів. Такий стан справ зумовлює суспільну потребу в точній та об’єктивній інфор-
мації. Визначальною у цьому сенсі є роль засобів масової інформації (далі — ЗМІ), зокрема, наукове 
дослідження проблем правової культури журналістів як складової забезпечення свободи слова та права 
на інформацію є актуальним, має як наукове, так і прикладне значення. 

Формування правової культури є одним із важливих завдань, яке постало перед українським сус-
пільством в умовах його трансформаційного розвитку. Питання правової культури вивчали як ві-
тчизняні, так і зарубіжні науковці. Теоретичні та практичні аспекти правової культури досліджували 
О. Аграновська, С. Алексєєв, Ю. Битяк, В. Головченко, В. Камінська, М. Кейзеров, О. Лукашева, 
В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, В. Сальников, А. Семітко, Р. Сербин та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість публікацій, не всі аспекти правової культури набули на-
лежного висвітлення. Публікації у вітчизняній науковій літературі свідчать про те, що окремо вивча-
лися проблеми правової культури різних професійних груп: підприємців — О. Менюком, учасників 
виборчого процесу — Р. Каламаж та В. Співаком, бібліотечних працівників — І. Коваленко, пра-
цівників місцевих органів виконавчої влади — Г. Хаварівською, офіцерського складу збройних сил 
України — С. Скуріхіним, студентської молоді — О. Дьоміною, О. Лукаш, Н. Коваленко. Питанням 
взаємодії правової культури журналістів із правовою культурою суспільства присвячена дисертація 
на здобуття доктора політичних наук, російського науковця О. Третьякової, а також публікації віт-
чизняного вченого в галузі соціальних комунікацій І. Коваленко, яка вивчала проблему формування 
правової культури тележурналістів.

Проте ще недостатньо у вітчизняній юридичній науковій думці та юридичній практиці розроблена 
проблема правової культури працівників мас-медіа. Метою статті є дослідження місця і ролі правової 
культури журналістів у забезпеченні свободи слова та права на інформацію. 

У юридичній науковій літературі існують численні підходи до визначення правової культури, що ві-
дображають її сутність та зміст. 

Правова культура — це система позитивних проявів правової дійсності, виступає внутрішньою духо-
вною стороною правової системи і пронизує правосвідомість, право, правовідносини, законність і пра-
вопорядок, правотворчу, правозастосовчу та інші види правової діяльності. Під правовою культурою в 
широкому сенсі слова прийнято розуміти усе позитивне, що створене людством у правовій сфері [1, с. 5].

Правова культура журналістів — це один з різновидів професійно-правової культури. Поняття про-
фесійно-правової культури характеризується ступенем правової розвиненості особи, ціннісної, інфор-
маційно-правової освіченості журналіста, що є виявом його професійно-правової свідомості та право-
мірної поведінки у професійній діяльності. Елементами структури правової культури журналістів є їх 
правова освіченість, поінформованість, знання змісту правових норм, що забезпечить реалізацію свобо-
ди слова та права на інформацію, повага до закону та свідоме виконання правових норм.
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ЗМІ за своєю природою є одним з найважливіших демократичних інститутів громадянського сус-
пільства. Забезпечуючи пряму участь громадян у демократичному управлінні суспільством шляхом реа-
лізації права вільно висловлювати свою думку, ЗМІ виконують одну з найважливіших функцій в умовах 
громадянського суспільства. ЗМІ суттєво збагачують механізм вироблення і прийняття соціально-по-
літичних рішень, що склався в правових і законодавчих інститутах, надаючи їм додаткову гуманістичну 
спрямованість, представляючи весь спектр думок громадян, вільно виражених в різних ЗМІ [2, с. 15].

При цьому повною мірою виявляються такі властивості ЗМІ, як масовість, періодичність, використан-
ня інформаційних ресурсів, що постійно поповнюються, створення первинної інформації, застосування 
сучасних інформаційних технологій і засобів телекомунікацій. Мас-медіа є унікальним каналом інформу-
вання суспільства щодо діяльності влади та його реакції на дії влади. Ці особливості роблять ЗМІ найваж-
ливішим соціально-правовим інститутом, одним із складових інформаційно-правового простору України. 

Рівень розвитку правової культури, ступінь її реформованості в свідомості та вплив на поведінку лю-
дей, безумовно, залежать і від діяльності інформаційних правових інститутів [3, с. 7]. 

Засоби масової інформації — це один із інститутів інформаційної сфери суспільства. На думку О. Ска-
кун, ЗМІ у громадянському суспільстві — це незалежні засоби виробництва і широкого поширення новин, 
інформації і розваг, що виконують функцію посередника між владою та суспільством, забезпечують осно-
вні права, свободи людини і громадянина на отримання повної, неупередженої інформації, необхідної для 
прийняття усвідомлених рішень. Інформуючи, критикуючи й контролюючи, вони сприяють налагоджен-
ню процесу комунікації у суспільстві, залученню людей до участі в суспільному житті [4, с. 86]. Але чи 
є такими ЗМІ на практиці у сучасному українському суспільстві? Мабуть, ні. І це велика проблема.

Досягнення якісного стану юридичної охорони та захисту прав людини є ще одним важливим показ-
ником високого рівня правової культури [5, с. 651]. 

Стаття 3 Конституції України встановлює, що людина є найвищою соціальною цінністю. Це відтво-
рює аксіологічний підхід до людини, її прав і свобод, честі й гідності, безпеки існування та життєдіяль-
ності. Рівність прав і свобод — один з основних принципів конституційного статусу людини і громадя-
нина, показник загальнолюдської культури [6, с. 28].

У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо журналістської етики, зазначається, що 
основним завданням журналіста є реалізація права громадян на інформацію у відповідності до демокра-
тичних цінностей, що виявляється у правдивості, порядності інформації та думок журналістів, несуміс-
ності задоволення особистих інтересів. Конституція України гарантує кожному право на свободу думки 
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір (ст. 34), 
для громадян гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспон-
денції (ст. 31), а також недоторканність особистого і сімейного життя людини (ст. 32) [7].

Недоторканність приватного життя є одним із найважливіших принципів мас-медійної діяльності. 
Суть цих гарантій полягає в тому, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 
окрім випадків, визначених Конституцією. Міжнародні етичні стандарти професіоналізму в журналіс-
тиці застерігають від невиправданого втручання в приватність та необґрунтованих звинувачень особи 
у скоєнні злочинних діянь. У відповідності до статті 5 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про інфор-
мацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних 
інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, со-
ціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 
юридичних осіб. Журналіст для підготовки матеріалів з метою їх поширення, з одного боку, має право 
збирати й отримувати без перешкод необхідну інформацію, а з іншого — зобов’язаний не зловживати 
нею, подавати її достовірно та об’єктивно. Основними принципами, які повинен знати та дотримуватися 
працівник мас-медіа, є принципи інформаційних відносин: гарантованість права на інформацію, відкри-
тість, доступність інформації, свобода обміну інформацією, достовірність і повнота інформації, свобода 
вираження поглядів і переконань, правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та за-
хисту інформації, захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя [8].

Свобода слова є політичною свободою. Свобода засобів масової інформації є компонентом свободи ви-
раження поглядів та свободи інформації. Незважаючи на те, що Україна ратифікувала Європейську конвен-
цію про права людини та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, незважаючи на те, що 
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Конституція України гарантує свободу вираження думки, свободу слова та інформації, проблемою залиша-
ється реалізація задекларованих свобод. Засоби масової інформації є засобами, які забезпечують реаліза-
цію основоположного права особи на свободу слова, тобто на отримання та поширення інформації, права, 
яке є необхідною складовою демократії. Проте завжди існує небезпека використання ЗМІ в інших цілях — 
маніпуляції громадською думкою, що призводить до виникнення псевдогромадської думки [9, с. 12].

Суттєвою причиною такого стану справ є низький рівень правової культури журналістів. У більшості 
вищих навчальних закладів на факультетах журналістики відсутні навчальні дисципліни та спеціаліза-
ції «Правова журналістика». Проте деякі зрушення у цьому напрямку є. Так, наприклад, на факультеті 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка до уваги студентів про-
понується перелік дисциплін зі спеціалізації «Правова журналістика» у 2013-2014 навчальному році, 
які викладатимуться протягом трьох років: «Правова журналістика», «Основи матеріального права», 
«Основи процесуального права», «Суд та правоохоронні органи», «Правова інформатика», «Інформа-
ційне право», «Авторське право», «Правові засади журналістських розслідувань». Також позитивним 
є введення спеціалізації «Юридична журналістика» у Національному університету «Юридична акаде-
мія імені Ярослава Мудрого» та Національному університеті «Одеські юридичні академія». 

Заслуговує на увагу думка О. Третьякової про те, що правова журналістика — це сфера професій-
ної журналістської діяльності, об’єктом якої виступає правове життя суспільства. Автор виділяє такі її 
функції: соціалізуюча (об’єднуюча в собі функції пізнання, правової просвіти, профілактики та вихо-
вання), правоохоронна та правозахисна [10, с. 33].

Цінність правової культури журналістів у забезпеченні свободи слова та права на інформацію зумов-
лена низкою проблем сучасних мас-медіа. 

По-перше, недовіра до ЗМІ. Економічна залежність ЗМІ від власників змушує журналістів іти на 
компроміс із собою, внаслідок чого має місце гонитва за сенсацією, низький професійний рівень — усе 
це призводить до погіршення якості журналістики. За радянських часів люди беззаперечно вірили слову 
в газеті, з екрана чи приймача. Журналісти сенсацію зробили культом і відійшли від реальних проблем та 
захисту прав і свобод громадян. Не сприяють довірі до ЗМІ і неперевіреність, необґрунтованість публі-
кацій на сторінках видань чи сюжетів по телебаченню. Певні позитивні зміни відбулися із поширенням 
мережі Інтернет, де багато сенсаційності, замовності. Інтернет-ЗМІ дозволяють усвідомлювати і озвучу-
вати суспільні проблеми, особисті або колективні пропозиції, об’єднуватися з однодумцями. Інтернет — 
оптимальне джерело і транслятор громадянських ініціатив завдяки оперативності і доступності. 

Гострою є проблема спекуляції поняттям свободи слова. В Україні це підміняється поняттям «свобо-
да продажу слова», яке полягає в тому, що під виглядом боротьби за справедливість, українські журна-
лісти насправді відстоюють інтереси тих людей, які їх фінансують.

По-друге, проблема взаємодії ЗМІ та судової влади. Низький рівень довіри до судової влади харак-
терний не лише для України, а й для багатьох країн Східної та Південної Європи. У нашій державі 
згідно із соціологічними опитуваннями лише 20% населення вбачає в судах інструмент захисту своїх 
прав. Без підтримки громадської думки суди не зможуть виконувати своє призначення. Тому об’єктивна 
поінформованість суспільства про діяльність органів юстиції є одним із завдань ЗМІ. Право на інформа-
цію конфліктує з правом на приватність (коли журналісти приділяють надмірну увагу особистому жит-
тю суддів), але ще більше з правом на справедливий суд (коли підозрюваного ще до вироку називають 
злочинцем). Причина цього — низький рівень правової культури працівників мас-медіа. Висвітлюючи 
важливі юридичні питання, такі, як резонансні судові справи та впровадження нових реформ, журналіс-
там не вистачає правових знань, вони неточно вживають юридичні терміни і поняття. У місцевих судах 
відсутні прес-служби, судді відмовляються надавати коментарі з приводу прийнятих рішень, не існує 
можливості отримання судових рішень для зацікавлених осіб, судді часто не допускають журналістів 
на засідання, обґрунтовуючи це браком приміщень. У Росії у 2005 році, коли довіра до судів знизилася 
до 20-25%, запровадили посади прес-секретарів у судах. А вже через два роки дослідження громадської 
думки зафіксувало позитивну тенденцію зростання довіри до судів у РФ до 30-35%. Нашій державі по-
трібно врахувати цей досвід [11].

Право і культура є взаємопов’язаними, взаємодіючими категоріями, оскільки право є елементом 
культури суспільства, його соціальною цінністю [12, с. 45]. Культура і правова культура пов’язані із 
соціальним прогресом, системою соціальних цінностей, пріоритетними серед яких є права, свободи та 
законні інтереси людини.

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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Сучасні правознавці правову культуру визначають як систему правових цінностей, що відповідають 
рівню правового прогресу, досягнутого суспільством, і відображають у правовій формі стан свободи 
особи, інші найважливіші цінності. Захист правових і демократичних цінностей засобами масової ін-
формації є одним із пріоритетних завдань працівників мас-медіа, у яких має бути високий рівень пра-
вової культури. На журналістів з високим рівнем правової культури покладається завдання здійснення 
діалогу громадян, суспільства і держави, бути інструментом обговорення питань суспільного значення 
і найважливішим ресурсом підтримки громадських ініціатив, що здатні об’єднувати, консолідувати сус-
пільство, стимулювати громадянську та правову активність аудиторії. 

Отже, важливим обов’язком засобів масової інформації в демократичному суспільстві є не лише про-
паганда масовій аудиторії загальнолюдських, правових і демократичних цінностей, але і їх захист — 
послідовне відстоювання журналістами прав і свобод особи. Правова культура журналістів є важливою 
умовою забезпечення права на свободу слова та доступу до інформації. Свобода слова та наявність ін-
формаційно-правового простору − важливі умови професійної діяльності засобів масової інформації у 
забезпеченні демократичних перетворень в Україні.
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Розкривається роль та цінність правової культури журналістів у забезпеченні свободи слова та права на інформацію. Аналі-

зуються основні проблеми правової культури журналістів у сучасному українському суспільстві. Обґрунтовується роль право-
вої журналістики як засобу підвищення правової культури працівників мас-медіа.

Ключові слова: правова культура журналістів, засоби масової інформації, свобода слова, доступ до інформації, правова 
журналістика.

Макеева Е. Н. Ценность правовой культуры журналистов в обеспечении свободы слова и права на информацию.
Раскрывается роль и ценность правовой культуры журналистов в обеспечении свободы слова и права на информацию. 

Анализируются основные проблемы правовой культуры журналистов в современном украинском обществе. Обосновывается 
роль правовой журналистики как средства повышения правовой культуры работников масс-медиа.
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земельного та екологічного права

Інституту держави і права
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ ВОДНИХ 
ОБ’ЄКТІВ У КОНТЕКСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ СВОБОДИ, 
РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 
Конституції України [1] — далі Конституція). Відповідно до ст. 13 Конституції кожному громадяни-
нові гарантовано право користуватися природними об’єктами як природне право людини. Держава 
як соціально неоднорідне суспільство [2, с. 52] узгоджує суперечні інтереси соціальних суб’єктів 
[2, с. 48] нормами, які є виразом позитивного права кожної окремої людини та суспільства в цілому 
на використання природних ресурсів. Дотримання балансу між природними та санкціонованими 
державою правами людини є необхідною умовою гарантованої Конституцією рівності всіх людей 
у своїх гідності та правах (ст. 21 Конституції). Згідно ст. 3 Конституцією найвищою соціальною 
цінністю в Україні є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Проте 
внаслідок взаємодії людини з природою, через втручання людини в природні процеси природа по-
требує не меншого захисту, який має стати гарантією безпечного довкілля як для сучасників, так і 
для майбутніх поколінь.

Повноцінного дослідження правового регулювання створення штучних водних об’єктів на сьогод-
нішній день не проводилось, але деякі окремі аспекти розглядались. Більша увага в правовій доктри-
ні приділялась правовому регулюванню використання існуючих водних об’єктів. Водночас з позиції 
відповідності конституційним принципам зазначені проблеми не вивчались. Певну увагу дослідженню 
окремих питань даної проблеми приділяли такі українські науковці як Н. Багай, В. Кононов, П. Кулинич, 
А. Мірошниченко, В. Носік, В. Семчик, З. Яремак та інші.

Метою даної статті є дослідження правових аспектів створення та використання штучних водних 
об’єктів в контексті конституційних принципів свободи, рівності та гідності.

Штучні водні об’єкти є результатом діяльності людини, пов’язаної із порушенням цілісності при-
родних компонентів (ґрунтів, надр, природних водних об’єктів тощо) та зміною умов їх функціону-
вання. За часів Радянської України для вирішення загальнодержавних економічних завдань набула 
поширення практика створення штучних водних об’єктів великого розміру. При цьому відбувалось до-
мінування використання природних вод над їх охороною, внаслідок чого глобального масштабу набу-
ли екологічні проблеми, що пов’язані зі зміною клімату та гідрологічного режиму природних водних 
об’єктів, висиханням малих річок, зниженням кількості прісної води, яка використовується для питних 
потреб тощо. Існуючий досвід має бути врахований при законодавчому врегулюванні створення нових 
та використання існуючих штучних водних об’єктів. Водночас необхідно забезпечити реалізацію при-
родних прав людини на використання природних водних ресурсів, рівність всіх людей при визначенні 
санкціонованих державою прав на користування водними об’єктами за умови збереження екологічно 
безпечного довкілля, що має усвідомлюватись кожною людиною.

Використання існуючих штучних водних об’єктів як прояв природного права кожної людини забез-
печується державою шляхом законодавчого закріплення декількох правових форм користування штуч-
ними водними об’єктами для приватних потреб. Загальне водокористування є проявом захищеного 
державною природного права на користування водними ресурсами кожним членом суспільства. Корис-
тування водними ресурсами чітко визначеним колом осіб реалізується в таких формах позитивного пра-
ва як право приватної власності, право тимчасового користування та концесія.
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Право приватної власності на штучні водні об’єкти. Відповідно до п. 2 ст. 59 Земельного кодексу 
України [3] (далі — ЗКУ) громадянам та юридичними особам можуть передаватись у власність замкнуті 
природні водойми загальною площею до 3 га. Відповідно до п. 2 розділу VI Закону України «Про ак-
вакультуру» [4] (далі — ЗУ «Про аквакультуру») замкнений водний об’єкт — це природна або штучно 
створена водойма, не зв’язана з іншими водними об’єктами (крім водоносних горизонтів). На території 
України існує багато водних об’єктів, які відповідають даному поняттю. Проте більшість з них є штуч-
ними і були побудовані ще за радянських часів.

Штучні водойми сьогодні мають прибережну захисну смугу з режимом обмеженої господарської ді-
яльності (ст. 89 Водного кодексу України [5] (далі — ВКУ) та п. 1 ст. 61 ЗКУ). Однак у п. 2 ст. 59 ЗКУ 
зазначається, що загальна площа природних замкнутих водойм не повинна перевищувати 3 га. При цьо-
му не уточнюється, чи включаються до складу цієї площі землі під прибережними захисними смугами. 
Оскільки зазначена норма є нормою земельного права то можливо припустити, що законодавець мав на 
увазі площу всієї земельної ділянки, яка відводиться. На наш погляд, критерієм для передачі водного 
об’єкта у власність має бути не площа земельної ділянки чи водного об’єкта, а його значення для дер-
жави. Водні об’єкти місцевого значення як правило використовуються мешканцями найближчих насе-
лених пунктів на праві загального водокористування. Однак це не є стимулом для підтримання належ-
ного екологічного стану водних об’єктів. Тому надання права на отримання існуючих водних об’єктів 
у власність, за умови зобов’язання потенційних власників забезпечувати природне право інших осіб 
на користування водними ресурсами, може сприяти подоланню екологічних проблем водних об’єктів. 
Крім того для збільшення капіталовкладень у проведення заходів щодо приведення штучних водних 
об’єктів в екологічно добрий стан законодавством має передбачатись можливість набуття права влас-
ності на частину водного об’єкту. У такому випадку межа земельної ділянки, право приватної власності 
на яку набувається, має визначатись по дну водного об’єкта та включати частину прибережної захисної 
смуги¸ яка межує із землями дна, призначеними для передачі у приватну власність.

Право тимчасового користування штучними водними об’єктами. Сьогодні однією з найпоширеніших 
форм користування штучними водними об’єктами є передача їх в оренду: короткострокову терміном не 
більше 5 років та довгострокову терміном, що не перевищує 50 років (п. 4 ст. 93 ЗКУ).

Це стосується штучних водойм, які передаються в оренду разом із прибережною захисною смугою 
для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, 
проведення науково-дослідних робіт тощо (п. 4 ст. 59 ЗКУ), та водних об’єктів (їх частини) місцевого 
значення і ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення для риборозведення, 
виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях 
(ст. 51 ВКУ). Існуючою проблемою є поєднання можливості використати своє природне право на до-
ступ до таких водних об’єктів кожної людини та право, надане державою орендарю, на користування 
тим самим водним об’єктом у відповідності із чітко визначеною в договорі оренди метою. Згідно ст. 47 
ВКУ на водних об’єктах наданих в оренду загальне водокористування допускається на умовах, встанов-
лених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду, наслідком чого 
стає порушення природного права людини на користування водами в природному стані. Відповідно до 
п. 2 розділу VI ЗУ «Про аквакультуру» з 01.07.2013 року набирають чинності зміни до Водного кодексу 
України, згідно з якими доступ на умовах загального користування до водних об’єктів переданих в орен-
ду визначатиметься законом, а заборона загального водокористування водними об’єктами наданими в 
користування на умовах оренди стане підставою для розірвання договору оренди (п. 2 розділу VI ЗУ 
«Про аквакультуру»). Тобто природне право кожної людини на користування природними водами гаран-
туватиметься законом, що відповідатиме конституційним принципам свободи та рівності.

Концесія. Згідно з п. 1 ст. 94 ЗКУ, для здійснення концесійної діяльності земельні ділянки надаються 
концесіонеру на умовах оренди. Проте дана правова форма користування землями та водним об’єктами 
має особливості у порівнянні зі правом оренди та потребує окремого аналізу. Відповідно до п. 2 ст. 3 
Закону України «Про концесії» [6] (далі — ЗУ «Про концесії») у концесію можуть надаватись об’єкти 
права державної чи комунальної власності, які використовуються для будівництва, реконструкції та 
експлуатації лише одного виду штучних водних об’єктів — внутрішньогосподарських меліоративних 
систем, що звужує можливості даної правової форми користування. На нашу думку, одним із можли-
вих варіантів відновлення екологічно доброго стану існуючих штучних водних об’єктів може стати за-
кріплення в Законі «Про концесії» можливості передачі й інших видів штучних водних об’єктів або їх 
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частин у концесію. Умовою для передачі водного об’єкту на умовах концесії має, на наш погляд, стати 
приведення штучного водного об’єкту та прибережної захисної смуги, яка встановлюється вздовж (нав-
коло) водного об’єкту, до стану, який має відповідати встановленим законодавством нормативам якості 
вод та земель (СанПиН 4630-88 [7], ГОСТ 17.1.5.02-80 [8]). Таким чином, концесіонер (суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, який на підставі договору отримав концесію (ст. 1 ЗУ «Про концесії»), міг би 
забезпечити загальнодержавні потреби шляхом очищення штучного водного об’єкту, переданого йому 
в концесію, та одночасно задовольнити природні права кожної людини на безпечне довкілля, облашту-
вати інфраструктуру, враховуючи громадські потреби, наприклад, у рекреації та задовольнити власний 
економічний інтерес шляхом надання платних послуг, передбачених договором про концесію.

Створення штучного водного об’єкту з одного боку спрямоване на реалізацію природного права 
окремої особи на користування таким природним ресурсом як вода в природному стані з метою задово-
лення власних господарських або рекреаційних потреб, а з іншого боку через вірогідність зміни гідро-
логічного режиму природних водних об’єктів (поверхневих або підземних) може негативно вплинути 
на реалізацію природного права іншої особи на використання природних вод, що є проявом порушення 
конституційного принципу рівності. Пункт 2 ст. 59 ЗКУ надає власникам на своїх земельних ділянках 
можливість створювати у встановленому порядку рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водо-
йми. Проте зазначений порядок, який врахував би інтереси кожної окремої особи на реалізацію своїх 
природних прав та одночасно забезпечив би рівність прав на безпечне довкілля всього суспільства, за-
тверджений не був, що є прогалиною в законодавстві.

Поруч із цим виникає питання визначення категорії земель, до яких мають відноситись землі під но-
вими водними об’єктами та прибережна захисна смуга, яка встановлюється вздовж (навколо) них. З цьо-
го приводу доречною є пропозиція П. Кулинича щодо закріплення в законодавстві поняття «земельної 
водної ділянки» як особливого об’єкту суспільних відносин, які є предметом регулювання двох галузей 
права — земельного і водного [9, с. 218]. Автор пов’язує зазначене поняття з тим, що на практиці право 
користування замкненими водними об’єктами (ставками, озерами, іншими водоймами) оформлюється 
як передача в оренду земельної ділянки, що включає дно водойми та прибережну захисну смугу навколо 
водної поверхні [9, с. 217]. На нашу думку, дві правові категорії — «водний об’єкт», який є складовою 
земель дна та вод, що їх покривають та «прибережна захисна смуга» мають бути відокремлені. А право-
ва категорія «земельна водна ділянка» має бути введена у ВКУ для підкреслення особливого правового 
режиму земельних ділянок, основне функціональне призначення яких не пов’язане з використанням 
водного об’єкту, однак законодавством передбачається можливість створення на них штучних водойм їх 
власниками (користувачами) для задоволення власних потреб. Така земельна ділянка має залишатись у 
складі категорії земель, до якої вона відносилась до будівництва водного об’єкту. Загальне користування 
штучними водоймами, створеними в межах вже сформованих земельних ділянок, які відносяться до 
категорій, відмінних від категорії земель водного фонду, не передбачається. Водночас земельні ділянки 
під штучними водними об’єктами, які створюються внаслідок ліквідації промислових гірничих виробок 
шляхом затоплення та штучними водними об’єктами, які гідравлічно пов’язані із природними поверх-
невими водними об’єктами, мають переводитись до складу категорії земель водного фонду, і до них 
правова категорія «земельна водна ділянка» не повинна застосовуватись.

Вищезазначене дозволяє зробити наступні висновки. Існуючий загальнотеоретичний підхід до ви-
значення правового режиму штучних водних об’єктів та до правового режиму земель, на яких перед-
бачається будівництво водного об’єкту, вимагає перегляду. Перш за все необхідно передбачити у ВКУ 
можливість набуття права приватної власності на штучні водні об’єкти, що визначить подальший на-
прямок розвитку земельного і водного законодавства.

Критерієм для передачі водного об’єкта в приватну власність має бути не площа земельної ділянки 
чи водного об’єкту, а його значення для держави. Водним кодексом України необхідно передбачити пра-
во на отримання у приватну власність штучних водних об’єктів місцевого значення (або їх частин) за 
умови зобов’язання потенційних власників забезпечувати природне право інших осіб на користування 
водними ресурсами та відновлення екологічно доброго стану водних об’єктів.

Ще один шлях поліпшення екологічного стану штучних водних об’єктів, який пропонуємо реалі-
зувати у законодавстві, полягає у передачі таких водних об’єктів (їх частин) разом із прибережною за-
хисною смугою, встановленою вздовж (навколо) них, у користування на умовах концесії, що доцільно 
передбачити у ЗУ «Про концесії».

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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Врегулювання правом потребує визначення категорії земель, до якої мають відноситись земельні 
ділянки, в межах яких створюються штучні водні об’єкти. Земельні ділянки під штучними водними 
об’єктами, які створюються внаслідок ліквідації промислових гірничих виробок шляхом затоплення та 
водні об’єкти, які гідравлічно пов’язані з природними поверхневими водними об’єктами, мають пере-
водитись до складу категорії земель водного фонду. Вже сформовані земельні ділянки, основне функ-
ціональне призначення яких не пов’язане з використанням водного об’єкту та в межах яких законо-
давством передбачене будівництво штучних водойм їх власниками (користувачами) для задоволення 
власних потреб, мають залишатись у складі категорії земель до яких дана ділянка відносилась до бу-
дівництва штучної водойми. Для встановлення особливого правового режиму таких земельних ділянок 
пропонується до ВКУ ввести правову категорію «земельна водна ділянка».
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Муравська М. Л. Створення та використання штучних водних об’єктів у контексті конституційних принципів сво-
боди, рівності та гідності.

Розглянуто правове регулювання створення та використання штучних водних об’єктів з позиції дотримання балансу при-
родного та позитивного права кожної людини та суспільства в цілому на користування природними водними ресурсами. Запро-
поновано передбачити у Водному кодексі України можливість набуття права приватної власності на штучні водні об’єкти та в 
Законі України «Про концесії» передачу таких водних об’єктів (їх частин) разом із прибережною захисною смугою, встановле-
ною вздовж (навколо) них, в концесію. Доводиться необхідність введення у Водний кодекс України правової категорії «земель-
на водна ділянка» для характеристики сформованих земельних ділянок, основне функціональне призначення яких не пов’язане 
із використанням водного об’єкту та в межах яких законодавством передбачене створення штучних водойм їх власниками.

Ключові слова: штучний водний об’єкт, природне право, позитивне право, власність, концесія.

Муравская М. Л. Создание и использование искусственных водных объектов в контексте конституционных прин-
ципов свободы, равенства и достоинства.

Рассмотрено правовое регулирование создания и использования искусственных водных объектов с позиции соблюдения 
баланса природного и позитивного права каждого человека и общества в целом на пользование природными водными ре-
сурсами. Предложено предусмотреть в Водном кодексе Украины возможность приобретения права частной собственности на 
искусственные водные объекты и в Законе Украины «Про концессии» передачу таких водных объектов (их частей) вместе 
с прибрежной защитной полосой, установленной вдоль (вокруг) них, в концессию. Доказывается необходимость введения в 
Водный кодекс Украины правовой категории «земельный водный участок» для характеристики сформированных земельных 
участков, основное функциональное предназначение которых не связано с использованием водного объекта и в границах 
которых законодательством предусмотрено создание искусственных водоёмов их собственниками.

Ключевые слова: искусственный водный объект, природное право, позитивное право, собственность, концессия.

Muravskaya M. Creating and using of artifi cial water bodies in the context of the constitutional principles freedom, equality 
and dignity.

Legal regulation of creating and using of artifi cial water bodies was investigated from a position of keeping balance of natural and 
positive right of every person and the whole society for natural water resources using. The possibility of acquisition of private rights to 
artifi cial water bodies was proposed to be provided in the Water Code. The transaction of artifi cial water bodies (their parts) with coastal 
protection strip, that was set along (around) them, in concession was proposed to be provided in the Law of Ukraine «About concessions». 
It was proved the necessity to add in the Water Code the legal category “land water plot” to characterize the formed land plots, whose 
functionality is not using of water body. But the creating of the artifi cial water basins in its borders was provided by the legislation.

Key words: artifi cial water body, natural right, positive right, ownership, concession.
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ЗАХИСТ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК 

У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Спираючись на ідею comitasgentium (міжнародної ввічливості), російський дослідник Ф. Мартенс вва-

жав обов’язком кожної держави визнання на території всього міжнародного співтовариства будь-якого 
права, що виникло на підставі законів тієї чи іншої держави. Визнаючи самостійність кожної держави в 
межах своєї території, він наголошував, що в держави немає права користуватися самостійністю як такою 
задля порушення законних інтересів або прав приватних осіб, набутих на чужих територіях [1, с. 274]. Ні-
мецький вчений Г. Кегель, розвиваючи ідею про справедливість міжнародного приватного права, вважав 
основним завданням колізійних норм узгодження трьох інтересів: інтересів сторін, міжнародної торгів-
лі та правопорядку. Французький дослідник А. Батіффоль ставив перед міжнародним приватним правом 
аналогічні цілі: захист інтересів суспільства, міжнародну гармонію рішень і повагу приватного інтересу.

На сучасному етапі у врегулюванні питань, що випливають із діяльності іноземних громадян та юри-
дичних осіб, вже традиційно держава, поряд із дією внутрішнього права, допускає застосування іно-
земного закону, погоджуючись, таким чином, надати іноземним нормам таке саме юридичне значення, 
яке вони мають у своїй державі. Наслідком взаємодії національних правових систем у регулюванні між-
народних відносин цивілістичного характеру стає проникнення у національний правовий простір актів 
іноземних держав — законів, судових та арбітражних рішень, запитів про правову допомогу.

Але в будь-якій державі існують власні фактори, що зумовлюють формування права: відмінності в 
історичному розвитку та національній самобутності, в традиціях та релігійних віруваннях, у моральних 
та культурних цінностях того чи іншого суспільства, різний ступінь інтеграції держав у міжнародне 
співтовариство. Кожна національна правова система ґрунтується на власних, належних тільки їй, за-
гальних принципах; кожна національна правова система — це продукт суспільства, що відображає його 
особливості. І, як вказував Ш. Монтеск’є, рідко коли закони одного народу можуть бути придатними 
для іншого. Тому, за слушним зауваженням Л. Раапе, звернення до іноземного законодавства завжди 
є «стрибком у невідомість» [2, с. 96]. Присутня у правовому полі держави іноземна норма, може бути 
сприйнята як стороннє утворення, що не вписується у вибудовану на соціальній, ідеологічній, економіч-
ній та моральній платформах, правову систему держави. Застосування такої норми може призвести до 
дестабілізації культурних та духовних основ соціуму, порушити його public ordre. Тому, перед сучасним 
міжнародним приватним правом стоїть завдання забезпечити баланс приватного та публічного інтер-
есів. Одним із механізмів досягнення такого балансу і є застереження про публічний порядок.

Захист публічного порядку держави через застосування застереження про публічний порядок між-
народному приватному праву відомий вже давно. Посилання на неможливість застосування іноземного 
права через його суперечливість «моралі» та «добрим звичаям» зустрічаються вже за часів постглосато-
рів (XIV ст.) [3, с. 269]. У XVІІ ст. голландський колізіоніст У. Хубер зазначав, що визнання дії інозем-
ного закону (виходячи з comitasgentium) допускається в тих випадках, коли таке визнання не применшує 
суверенітет голландських провінцій та права їхніх громадян [4, с. 9]. Один із засновників радянської 
науки міжнародного приватного права О. Макаров, на питання, чи всякий іноземний закон може засто-
совувати суддя відповідно до колізійної норми, чи ні, — давав відповідь, що ні, не всякий: «іноземний 
закон, який cуперечить вітчизняному публічному порядку, не можна застосувати, хоча б його застосу-
вання й витікало із сформульованої колізійної норми» [5, с. 52]. Сучасні дослідники, зокрема, Г. Дми-
трієва [6, с. 182], В. Кисіль [7, с. 94] теж наголошують на неможливості застосування іноземного закону 
через його суперечливість національному публічному порядку.
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Аналіз природи та характеру формулювань національних норм різних держав, які заперечують за-
стосування іноземного права, показує, що положення, спрямовані на захист національного публічного 
порядку, можуть конструюватися по-різному. Світовій практиці відомі дві концепції застереження про 
публічний порядок: позитивна та негативна. Зміст цих концепцій вперше сформульований Л. Раапе, 
який вказав, що застереження про публічний порядок може мати форму «наступу» або «оборони». 
«Застереження, яке спирається на власне право, можна назвати позитивним, оскільки воно забезпечує 
застосування власного права у «пограничних» випадках; це застереження «наступу». Протилежністю 
йому є негативне застереження, яке відхиляє іноземну правову норму. Це застереження не «наступу», 
а лише «оборони». Воно унеможливлює застосування іноземного права через протиріччя останнього 
добрим звичаям… іноземна правова норма тут лише відхиляється без застосування замість неї гер-
манської правової норми» [2, с. 98].

Виходячи з аналізу французької, італійської, німецької доктрин та практики застереження про пу-
блічний порядок, Л. Лунц робить висновок, що з юридично-технічного боку германська концепція 
суттєво відрізняється від франко-італійської. Якщо за франко-італійською концепцією «публічний по-
рядок постає як сукупність французьких (італійських) матеріально-правових норм, що відхиляють в 
силу власних якостей дію іноземного закону (так звана позитивна концепція публічного порядку), то в 
германській доктрині мова йде про властивості іноземного закону, які унеможливлюють його застосу-
вання, незважаючи на відсилання до нього вітчизняної колізійної норми (так звана негативна концепція 
публічного порядку)» [3, с. 274]. Тут треба зауважити, що Л. Лунц, який зробив значний внесок у роз-
криття змісту публічного порядку, залишив нам у спадок концепцію позитивного та негативного засте-
реження про публічний порядок, сам публічний порядок — як усвідомлення державою, суспільством 
та індивідами неприйнятності для них конкретних результатів правового регулювання суспільних від-
носин внаслідок застосування іноземних норм права, і застереження про публічний порядок — як меха-
нізм його захисту, не розрізняє та не виокремлює останнє.

На сучасному етапі розвитку міжнародного приватного права в національних правових системах 
концепція позитивного застереження про публічний порядок так само ґрунтується на певних принципах 
та нормах національного права, що мають особливе, позитивне значення для держави; негативне ж за-
стереження виходить із змісту іноземного права. 

Негативна концепція застереження про публічний порядок домінує у сучасному міжнародному при-
ватному праві, вона закріплена у законах багатьох держав. Зокрема, ст. 6 польського Закону про між-
народне приватне право 1965 р. говорить, що «іноземний закон не можна застосовувати, якщо його 
застосування мало б наслідки, несумісні з основними принципами правопорядку Польської Народної 
Республіки» [8, с. 470], ст. 17 Федерального закону Швейцарії про міжнародне приватне право 1987 р. 
встановлює, що «іноземне право не застосовується, якщо наслідки його застосування несумісні зі швей-
царським публічним порядком» [8, с. 632]. Норми аналогічного змісту знаходимо у турецькому, китай-
ському, німецькому, в’єтнамському, португальському законодавстві тощо. 

В українському міжнародному приватному праві так само знайшла відображення концепція негатив-
ної форми застереження про публічний порядок. У Законі України «Про міжнародне приватне право» 
від 23 червня 2005 р. вказано, що «Норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо 
її застосування призводить до наслідків, явно несумісних з основами правопорядку (публічним поряд-
ком) України. У таких випадках застосовується право, яке має найбільш тісний зв’язок з правовідноси-
нами, а якщо таке право визначити або застосувати неможливо, застосовується право України. Відмова 
в застосуванні права іноземної держави не може ґрунтуватися лише на відмінності правової, політичної 
або економічної системи відповідної іноземної держави від правової, політичної або економічної сис-
теми України» [9, ст. 12]. Аналіз наведеної статті показує, що, по-перше: застереження про публічний 
порядок можливе лише тоді, коли застосування норми права іноземної держави призводить до наслідків, 
явно несумісних з основами українського правопорядку; по-друге: посилання на несумісність з публіч-
ним порядком можливе тоді, коли саме негативні наслідки застосування іноземного закону (а не власне 
іноземний закон) суперечитимуть основам правопорядку України; по-третє: йдеться про неможливість 
застосування лише конкретної норми іноземного права, а не іноземного права взагалі. Як бачимо такий 
підхід нашого законодавця не відсилає виключно до застосування в такому випадку lexfori, оскільки 
застереження спрямоване лише проти певної норми іноземного правопорядку, який сам по собі залиша-
ється вирішальним для певного правовідношення. 

Нагуш О. М. Захист приватноправових інтересів та застереження про публічний порядок…
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Втілення застереження про публічний порядок у такій формі дає можливість захистити національ-
ний публічний порядок, з одного боку, а з іншого — реалізувати певні міжнародні приватноправові ін-
тереси шляхом їх пов’язання з конкретною правовою системою, яка і виступає підґрунтям суб’єктивних 
прав та обов’язків. Адже, як слушно наголошує В. Кудашкін, застереження має на меті забезпечити 
захист інтересів системи внутрішньодержавних відносин і національної правової систем, але не на ко-
ристь останньої, а на користь і національної правової системи, і колізуючої з нею іноземної [10, с. 187]. 
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Нагуш О. М. Захист приватноправових інтересів та застереження про публічний порядок у міжнародному приват-
ному праві.

Механізм захисних застережень як спосіб унеможливити руйнівний вплив іноземного законодавства на національний пу-
блічний порядок сьогодні добре відомий у міжнародному приватному праві. У статті дається огляд одного з них — застережен-
ня про публічний порядок. З аналізу природи та характеру формулювань національних норм різних держав видно, що поло-
ження, спрямовані на захист національного публічного порядку, можуть конструюватися по-різному. Світовій практиці відомі 
дві концепції застереження public order: позитивна та негативна; причому негативна концепція застереження про публічний 
порядок є домінуючою у сучасному міжнародному приватному праві. Застереження про публічний порядок в міжнародному 
приватному праві України дає можливість, з одного боку, захистити національний публічний порядок, а з іншого — реалізува-
ти певні міжнародні приватноправові інтереси через встановлення зв’язків останніх з тією правовою системою, яка і виступає 
підґрунтям суб’єктивних прав та обов’язків. 

Ключові слова: міжнародне приватне право, public order, публічний порядок, міжнародна ввічливість, comitasgentium, при-
ватноправові інтереси, застереження про публічний порядок.

Нагуш О. Н. Защита частноправовых интересов и оговорка о публичном порядке в международном частном праве.
Механизм защитных оговорок как способ предотвратить разрушительное воздействие иностранного законодательства на 

национальный публичный порядок сегодня хорошо известен в международном частном праве. В статье дается обзор одно-
го из них — оговорки о публичном порядке. Из анализа природы и характера формулировок национальных норм различных 
государств видно, что положения, направленные на защиту национального публичного порядка, могут конструироваться по-
разному. Мировой практике известны две концепции оговорки public order: позитивная и негативная; причем негативная кон-
цепция оговорки о публичном порядке является доминирующей в современном международном частном праве. Оговорка о 
публичном порядке в международном частном праве Украины дает возможность, с одной стороны, защитить национальный 
публичный порядок, а с другой — реализовать определенные международные частноправовые интересы путем установления 
связей последних с той правовой системой, которая и выступает основой субъективных прав и обязанностей.

Ключевые слова: международное частное право, public order, публичный порядок, международная вежливость, 
comitasgentium, частноправовые интересы, оговорка о публичном порядке.

Nagush O. Protection of the individuals’ rights and the public policy clause in private international law.
The mechanism of protective clauses as a way to preventing the devastating effects of foreign law in relation to national public policy 

has presently been well-known in private international law. This article provides an overview of one of them — the public policy clause. 
Analysis of the nature and character of the language of national standards of different countries shows that provisions for the protection 
of national public policy can be designed in different ways. The world practice has developed two concepts of the public order clause: 
a positive and a negative one. And besides the negative concept of the public policy clause has prevailed over in contemporary private 
international law. The public policy clause under private international law of Ukraine makes it possible, on the one hand, to protect the 
national public order, and, on the other — to implement certain international private law interests by establishing links between them 
and the legal system, which serves as the basis of subjective rights and duties.

Key words: private international law, public order, public policy, international comity, comitasgentium, the private-interests, the 
public policy clause.
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Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Актуальність досліджень, пов’язаних з забезпеченням прав особи у випадку здійснення щодо неї 

кримінального переслідування, ніколи не зменшувалась. Особливо актуальними дані дослідження ста-
ли після набуття в минулому році чинності новим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» та новим Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Ст. 59 Конституції України зазначає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та на-
дання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвока-
тура [1]. Стаття 9 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» встановлює, що правосуддя в Укра-
їні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак [2].

Дане положення про рівність учасників деталізується у нормах всіх процесуальних законів України — 
ст. 42 Господарського процесуального кодексу [3]; ст. 5 Цивільного процесуального кодексу [4]; ст. 10 Ко-
дексу адміністративного судочинства [5] тощо. Проте найбільш складним нам видається дотримання да-
ного принципу в процесі кримінального судочинства попри проголошену у ст. 10 нового Кримінального 
процесуального кодексу (далі — КПК) України рівність учасників процесу [6]. Фактично ж стороні захисту 
(яка в процесуальному зрізі складається з тандему підозрюваний/обвинувачений ↔ захисник-адвокат) про-
тистоїть сторона обвинувачення (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор та опера-
тивні підрозділи) яка є складовою жорсткої ієрархії системи кримінального переслідування. 

В аспекті, що досліджується в даній статті, пропонується розглядати дотримання рівності учасни-
ків кримінального судочинства в інформаційному аспекті. І тут слід зауважити, що кримінальне про-
цесуальне законодавство дає досить широкі повноваження з інформаційного забезпечення своєї пра-
вової позиції стороні обвинувачення. Так, ч. 2 ст. 36 КПК України надає прокурору ряд повноважень, 
що стосуються його інформаційних прав в рамках кримінального провадження: мати повний доступ 
до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 
36 КПК); доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокуро-
ром строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій 
або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках — особисто 
проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом (п. 4 ч. 1 ст. 
36 КПК); доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій від-
повідним оперативним підрозділам (п. 5 ч. 1 ст. 36 КПК); призначати ревізії та перевірки у порядку, 
визначеному законом (п. 6 ч. 1 ст. 36 КПК).

Слідчому на підставі ч. 2 ст. 40 КПК належать такі повноваження інформаційного характеру: про-
водити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом 
(п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК); доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій відповідним оперативним підрозділам (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК); призначати ревізії та перевірки у по-
рядку, визначеному законом (п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК); звертатися за погодженням із прокурором до слідчого, 
судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК). Певними по-
вноваженнями інформаційного характеру також володіють керівник органу досудового розслідування 
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(ст. 39 КПК), а для оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здій-
снюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 
України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України 
(ст. 41 КПК) збирання інформації взагалі є одним з основних напрямів діяльності. Повноваження щодо 
збирання інформації правоохоронними органами передбачені також в спеціальних законодавчих актах 
України — ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» [7], ст. 11 Закону України «Про мілі-
цію» [8]. Не слід забувати також і про можливість отримання органами кримінального переслідування 
інформації в порядку міжнародної правової допомоги. 

Всій цій потужній державній машині в кримінальному провадженні протистоїть сторона захисту — ад-
вокат-захисник і підозрюваний/обвинувачений. Враховуючи те, що фактично сторона обвинувачення зби-
рає лише докази, що підтверджують вину підозрюваного/обвинуваченого, слід говорити про обвинуваль-
ний ухил інформаційної складової кримінального провадження. Для того, щоб вирівняти інформаційні 
можливості сторін обвинувачення і захисту, ще в старому Законі «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. було 
введено право адвоката на запит. Так, у ст. 6 цього Закону було зазначено про право адвоката збира-
ти відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, справах, 
справах про адміністративні правопорушення, а також у кримінальному провадженні, зокрема запиту-
вати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від грома-
дян — за їх згодою [9]. Згодом положення Закону були деталізовані нормами Указу Президента України 
№ 1240/99 від 30.09.1999 р. «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», який в п. 9 
передбачав обов’язок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників під-
приємств, установ і організацій сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти, які 
можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про 
адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні відомості та копії документів за запи-
тами адвокатів та адвокатських об’єднань у справах, що перебувають у їх провадженні [10].

Попри дану нормативно-правову базу, слід констатувати про порівняно невисоку ефективність прак-
тичної реалізації даних правових норм. Так, багато адвокатів вказують, що не відповідали на адвокатські 
запити Бюро технічної інвентаризації, органи Державної автомобільної інспекції [11, c. 24-25]. З особис-
тої адвокатської практики автора слід зауважити про вимоги ряду органів, зокрема органів державного 
земельного кадастру, щодо надання адвокатом доказів своєї участі в цивільній, адміністративній, госпо-
дарській та інших видах судових справ, хоча жоден з чинних на той момент нормативно-правових актів 
не зобов’язував адвоката до цього. Слід також зауважити, що строк відповіді на адвокатський запит в За-
коні «Про адвокатуру» не вказувався, тому органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
керувались в цьому аспекті вимогами Закону «Про звернення громадян», відповідаючи протягом місяця. 

Така ситуація мала б знайти вирішення проблеми внаслідок прийняття 5.07.2012 року нового За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Стаття 24 даного Закону чітко регламентує, 
на відміну від попередньо вказаної норми, правовий статус адвокатського запиту [12]. Основними 
серед його положень є такі:

1. Письмова форма запиту.
2. Додатками до запиту є копія свідоцтва та ордера або доручення органу (установи), уповноваженої 

законом на надання безоплатної правової допомоги. Вочевидь, ордер подається, якщо адвокат здійснює 
провадження в загальному порядку (на підставі договору), а доручення — якщо він надає допомогу в 
порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011 р. Вимагати 
від адвоката інших документів заборонено. 

3. Обмежене коло питань, щодо яких має право звернутись адвокат з запитом. Так, запит не може 
стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Також особи, до яких звернув-
ся адвокат із запитом, мають право відмовити адвокату у наданні інформації з обмеженим доступом. 
Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального прова-
дження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом. 

4. Строк надання відповіді на адвокатський запит обмежено п’ятьма днями, а у разі якщо адвокат-
ський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зна-
чної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих 
днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізні-
ше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. Дана норма, вочевидь є позитивом, адже, 
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маючи таке обґрунтування, адвокат матиме і процесуальну можливість вимагати перерви у судовому 
засіданні до закінчення даного строку. 

5. У разі, якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом 
більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 
Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені 
Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Так, 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію» № 740 від 13.07.2011 року, копіювання од-
нієї сторінки формату А4 (найпоширеніший нині документальний формат) не може коштувати більше 
ніж 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати (МЗП), формату А3 — 0,2 відсотка МЗП, якщо ж в до-
кументах будь-якого формату крім відкритої інформації, міститься інформація з обмеженим доступом і 
потрібно її відокремлення — від 0,3 до 0,5 відсотка МЗП [13]. 

6. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, 
надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену зако-
ном, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Така відповідальність передбачена в новій (введено Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність») редакції ст. 2123 «Порушення права на інформацію» Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (КУпАП). В об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого даною нормою, входить 
в тому числі і неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, 
надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на 
адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відпо-
відно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В статті встановлюється адміні-
стративна відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. У випадку ж повторного протягом року вчинення порушення, 
за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню розмір штрафу становить від п’ятдесяти до 
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протокол про дане адміністративне правопорушення відповідно до п. 91 ч. 1 ст. 255 КУпАП може 
складати голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або 
уповноважений радою член ради адвокатів (лише у частині, що стосується порушення права на інфор-
мацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Розгляд справ про 
дані адміністративні правопорушення, відповідно до ст. 221 КУпАП, є в межах компетенції районних, 
районних у місті, міських чи міськрайонних судів (суддів).

В той же час, попри позитивний розвиток нормативної складової регулювання адвокатського за-
питу, слід зауважити, що правозастосовна практика є вельми суперечливою. Так, адвокати досі вказу-
ють на те, що їх запити лишаються без відповідей [14]. Більше того, поступово в Україні з’являється 
негативна динаміка звуженого тлумачення поняття «адвокатський запит». Так, неоднозначну реак-
цію в адвокатській спільноті отримав початок дисциплінарного провадження адвоката, члена Вищої 
ради юстиції Сергія Сафулька, який подав адвокатський запит щодо інформації про юридичну особу 
за відсутності конкретного судового процесу між цією особою та його клієнтом [15]. На нашу думку, 
в даному випадку йдеться про звужене тлумачення права на адвокатський запит — адже зі змісту 
ст. 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» випливає, що запит подається з метою 
отримання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клі-
єнту. А така правова допомога може і не стосуватися судового процесу, або передувати йому (коли 
отримання необхідної інформації потрібне для складання позову, адміністративного позову тощо). 
Більше того, адвокат фактично позбавлений права подавати запит у власних інтересах (якщо він 
є учасником того чи іншого провадження), адже у ордері має бути зазначений його клієнт. 

Прийняття Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стало важливим кроком 
в сенсі розвитку незалежності української адвокатури, забезпечення рівності учасників судочинства, 
в тому числі і в отриманні доступу до інформації. В той же час слід зауважити, що перед українською 
адвокатурою як незалежним самоврядним інститутом стоїть важливе завдання забезпечити прогре-
сивні норми законодавства реальним наповненням. Без цього незалежність адвокатури, на жаль, за-
лишиться лише декларативною. 
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Нерсесян А. С. Адвокатський запит як спосіб забезпечення процесуальної рівності учасників кримінального судо-
чинства.

В статті автором розглядаються правові аспекти здійснення права на адвокатський запит в контексті надання правової до-
помоги в кримінальному провадженні. Автор виділяє ряд практичних проблем, пов’язаних із застосуванням нового законодав-
ства про адвокатуру та пропонує шляхи їх вирішення. 
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Нерсесян А. С. Адвокатский запрос как способ обеспечения процессуального равенства участников уголовного су-
допроизводства.

В статье автором рассматриваются правовые аспекты осуществления права на адвокатский запрос в контексте оказания 
правовой помощи в уголовном производстве. Автор выделяет ряд практических проблем, связанных с применением нового за-
конодательства об адвокатуре и предлагает пути их решения.

Ключевые слова: уголовное производство, адвокат, адвокатский запрос, правовая помощь.

Nersessian A. Attorney’s request as a way to ensure the procedural equality of the parties to criminal proceedings.
In the article the author examines the legal aspects of the right to request an attorney in the context of providing legal protection in 

criminal proceedings. The author identifi es a number of practical problems associated with the implementation of new legislation on 
legal and suggests ways to address them.

Key words: criminal trial, lawyer, attorney’s request, legal protection.
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ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Изменение в последние десятилетия системы международных отношений и смещение в ее рамках 
ценностных и институциональных акцентов неизменно влечет за собой возникновение таких новых 
явлений, концепций и подходов, которые не имеют своего эффективного и однозначного междуна-
родно-правового регулирования. Однако, несмотря на это, они не могут быть просто откинуты или 
проигнорированы, т.к. их появлению зачастую способствуют объективные потребности международно-
го сообщества. Одной из таких концепций является концепция гуманитарной интервенции, которая идет 
вразрез с устоявшейся после второй мировой войны системой основных принципов международного 
права, признаваемых всеми ее субъектами в качестве обязательных. Нужно отдать должное тому факту, 
что идея гуманитарных интервенций не нова. К ней часто обращались в период так называемого «клас-
сического» международного права. Однако для действующего международного права, концептуальным 
понятием которого остается понятие государственного суверенитета, возможность вмешательства в 
сферу национальной компетенции государства остается абсолютно неприемлемой. Тем не менее, на 
протяжении последних двадцати лет допустимость применения гуманитарных интервенций, т.е. вме-
шательства во внутренние дела государства с целью защиты прав его населения от массовых и система-
тических нарушений, все чаще доказывается не только теоретически, но и практически. Гуманитарные 
интервенции в Афганистане, Ираке, Ливии, проведенные фактически без наличия достаточной между-
народно-правовой нормативной базы, определяют актуальность и более того необходимость в глубоких 
и всесторонних научных исследованиях данной тематики. 

Среди уже существующих работ, посвященных вопросам применения гуманитарных интервенций, 
следует отметить труды таких отечественных и зарубежных ученых, как А. Кабаченко, Р. Каламкарян, 
М. Лебедев, И. Лукашук, А. Маныкин, Э. Поздняков, П. Цыганков, А. Цыганков, П. Дэйлиер, А. Пеллет, 
М. Эванс, Т. Бергенталь и др. 

Целью данной статьи является анализ действующего международно-правового регулирования 
в сфере вмешательства во внутренние дела государств по гуманитарным мотивам, а также освещение 
некоторых аспектов обращения к идеи гуманитарной интервенции и определение ее соотношения с 
другой новой международно-правовой концепцией, а именно с концепцией «обязанности защищать» 
(«ответственности за защиту»).

Как уже было отмечено, возможность осуществления гуманитарных интервенций представля-
ет собой один из наиболее дискуссионных вопросов в теории и практике международного права и 
международных отношений в целом. Гуманитарная интервенция представляет собой исключение из 
основного принципа международного права о недопустимости вмешательства во внутренние дела го-
сударства. Базой формирования и закрепления этого принципа является положения ст. 2 Устава ООН 
о том, что «… Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство 
в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 
Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Уста-
ва; однако этот принцип не затрагивает применения принудительных мер на основании Главы VII» [1]. 

В дальнейшем этот принцип получил детализацию в Декларации о принципах международного пра-
ва 1970 г., касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами. В ней он 
зафиксирован как «Принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом, не вмешиваться в 
дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого другого государства». В соответствии с ним «ни 
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одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы 
то ни было причине во внутренние и внешние дела любого другого государства. Вследствие этого воо-
руженное вмешательство и все другие формы вмешательства или всякие угрозы, направленные против 
правосубъектности государства или против его политических, экономических и культурных основ, явля-
ются нарушением международного права. Ни одно государство не должно … вмешиваться во внутрен-
нюю борьбу в другом государстве. Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковываться как 
затрагивающее положения Устава, касающиеся поддержания международного мира и безопасности» [2]. 

Очередным документом, отобразившим концепцию невмешательства во внутренние дела государ-
ства, стал Заключительный акт Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., в котором 
государства еще раз подтвердили, что «…будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или 
косвенного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во вну-
треннюю компетенцию другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений. Они бу-
дут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или угрозы такого 
вмешательства против другого государства-участника. Они будут точно так же при всех обстоятель-
ствах воздерживаться от любого другого акта военного или политического, экономического или друго-
го принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление 
другим государством-участником прав, присущих его суверенитету, и таким образом обеспечить себе 
преимущества любого рода. Соответственно, они будут, в том числе, воздерживаться от оказания пря-
мой или косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или другой деятельности, 
направленной на насильственное свержение режима другого государства-участника» [3].

Таким образом, основным положением концепции невмешательства в международном праве явля-
ется правило о недопустимости осуществления какого-либо вмешательства в дела государства, будь-
то дела внутреннего или же внешнего характера. Не допускается вмешательство, как в индивидуаль-
ном, так и в коллективном порядке. Отдельно подчеркивается неприемлемость вмешательства во внут
реннюю борьбу в государстве. Полагаем, что речь может идти о борьбе за независимость отдельных 
наций или же борьбе, связанной со сменой государственной власти и приходом к ней нового режи-
ма. Как бы то ни было, в соотвествиии с характеристиками международно-правовой системы, сложив-
шейся после второй мировой войны, эти ситуации, связанные зачастую с внутренней политической и 
экономической нестабильностью, а также значительными человеческими жертвами, рассматриваются 
как попадающие под исключительную юрисдикцию государства и, соответственно, выходящие в об-
щем виде из сферы международно-правового регулирования. 

Аналогичные положения содержатся в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 1981 г. В ней, в частности, подчеркивает-
ся, что «принцип отказа от интервенции и невмешательства во внутренние и внешние дела государств 
включает … обязанность государства воздерживаться от оказания содействия, поощрения или поддерж-
ки, прямо или косвенно, мятежной или сепаратистской деятельности в других государствах под ка-
ким бы то ни было предлогом, или от каких-либо действий, направленных на нарушение единства или 
подрыв, или свержение политического строя других государств; … обязанность государства воздержи-
ваться от использования или искажения вопросов о правах человека в качестве средства вмешательства 
во внутренние дела государств, оказания давления на другие государства или создания атмосферы не-
доверия и беспорядка в пределах государств и между государствами или группами государств» и пр. [4].

Следовательно, одним из ключевых принципов международного права и всей системы международных 
отношений до недавнего времени оставался принцип невмешательства в дела государства. Базирую-
щийся на фундаментальном понятии о суверенности каждого государства, этот принцип ограждал внут
реннюю сферу жизни государства от внешнего влияния. Речь идет, конечно, о влиянии в сугубо правовом 
поле, т.к. влияние политического, экономического характера всегда присутствовало и будет присутство-
вать в международных отношениях. Нарушение данного принципа рассматривалось как международное 
преступление и влекло за собой наиболее серьезные формы международной ответственности. 

Однако 90-е годы ХХ ст. продемонстрировали наметившуюся в международных отношениях тен-
денцию к отходу от классического понимания принципа невмешательства. Это было связано с целым 
рядом крупных гуманитарных катастроф, произошедших в этот период и ранее. Достаточно вспомнить 
события в Сребренице, Руанде, Дарфуре. Невозможность осуществления вмешательства в эти внутрен-
ние по своему характеру ситуации с целью предотвращения массовых убийств и других нарушений 
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прав и свобод человека подтолкнула международное сообщество в лице ООН к необходимости пере-
смотра концепции невмешательства во внутренние дела государства. Ее следствием стало обращение 
к концепции гуманитарной интервенции, допустимость или же неприемлемость которой вот уже третье 
десятилетие обсуждается в международных отношениях. 

Документальную базу для развития и исследования вопросов гуманитарной интервенции заложил 
в своем Докладе тысячелетия в 2000 г. Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, который заявил о том, 
что «если гуманитарная интервенция действительно является неприемлемым ударом по суверенитету, 
то как нам следует реагировать на такую ситуацию, как в Руанде или в Сребренице, — как реагировать 
на грубые и систематические нарушения прав человека, которые противоречат всем заповедям челове-
ческого бытия» [5]. Следствием этого выступления стало создание правительством Канады в декабре 
2001 г. Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитета. Она, в 
свою очередь, подготовила доклад по проблемам гуманитарной интервенции, содержащийся в письме 
Постоянного представителя Канады при ООН на имя Генерального Секретаря ООН от 26 июля 2002 г. 

Что интересно, уже в этом докладе термины «гуманитарная интервенция», «вмешательство» постепен-
но подменяются понятием «ответственность за защиту». Как представляется, такая смена направления ис-
следований обусловлена явно выраженным несогласием части международного сообщества («Группа 77», 
Движение неприсоединения) с применением гуманитарной интервенции как средства для защиты прав 
и свобод человека. Вероятно, именно одиозность термина «гуманитарная интервенция» привела к тому, 
что на данный момент в официальных документах ООН и научной литературе упоминается концепция 
«ответственности за защиту», которая даже в какой-то степени противопоставляется концепции гуманитар-
ной интервенции. К примеру, в своем докладе от 12 января 2009 г. «Выполнение обязанности защищать» 
Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркивает: «… обязанность защищать … является «союзни-
ком», а не «противником» суверенитета. Она возникает из позитивного и конструктивного понятия «суве-
ренитет как ответственность», а не из менее масштабной идеи гуманитарной интервенции» [6].

Но независимо от терминологии и понятий одним из последствий реализации концепции «ответствен-
ности по защите», по сути, является та самая гуманитарная интервенция, т.е. вмешательство невоенного 
и даже военного характера в дела государства, входящие в его внутреннюю компетенцию, в том случае, 
если это требуется для защиты населения государства от серьезных и массовых нарушений прав человека. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что на данный момент вмешательство во внутренние дела 
государства ни в коем случае не является нормой международного права. Однако, учитывая учащаю-
щиеся случаи применения концепции об «ответственности по защите» или же, по сути, гуманитарных 
интервенций, можно в какой-то степени говорить о начале формирования новой обычной нормы меж-
дународного права, теоретическая база для внедрения которой активно разрабатывается под руковод-
ством ООН. Сложно однозначно ответить на вопрос о допустимости возникновения такой нормы, т.к. 
с одной стороны, она подрывает концепцию государственного суверенитета, а с другой, зачастую яв-
ляется последним средством для предотвращения масштабных гуманитарных катастроф. Как бы то ни 
было, представляется, что для ее эффективного использования, которое бы было гарантировано от зло-
употреблений со стороны ведущих государств мира, требуется как можно более полное и детализиро-
ванное закрепление правил и условий ее применения в соответствующем международном договоре. 
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Нигреева А. А. Гуманитарная интервенция в контексте защиты прав и свобод человека.
В статье автор затрагивает вопросы применения гуманитарных интервенций как крайнего средства защиты прав и сво-

бод человека от грубых и массовых нарушений при условии бездействия самого государства. Рассматривается международно-
правовая база, касающаяся вопросов вмешательства во внутренние дела государства. Определяется соотношение концепции 
гуманитарной интервенции и концепции об «ответственности за защиту». Подчеркивается тенденция к формированию новой 
нормы международного права, позволяющей международному сообществу при определенных условиях вмешиваться во вну-
тренние дела государства.

Ключевые слова: принцип невмешательства во внутренние дела государства, гуманитарная интервенция, суверенитет, 
ответственность по защите.

Нігреєва О. О. Гуманітарна інтервенція у контексті захисту прав і свобод людини.
У статті автор зачіпає питання застосування гуманітарних інтервенцій як крайнього засобу захисту прав та свобод людини 

від грубих та масових порушень за умови бездіяльності самої держави. Розглянуто міжнародно-правову базу, що стосується 
втручання у внутрішні справи держави. Визначено співвідношення концепції гуманітарної інтервенції та концепції про «відпо-
відальність за захист». Підкреслено тенденцію до формування нової норми міжнародного права, яка б дозволяла міжнародно-
му співтовариству за певних умов втручатися у внутрішні справи держави. 

Ключові слова: принцип невтручання у внутрішні справи держави, гуманітарна інтервенція, суверенітет, відповідальність 
за захист.

Nigreieva О. Humanitarian Intervention in the context of defense of human rights and freedoms.
In the article the author touches some questions of using of humanitarian interventions as an ultimate measure for defense of human 

rights and freedoms from rude and mass violations in the case of state negligence. The international law base that relates to interventions 
in internal affairs of states is considered. The correspondence between the humanitarian intervention conception and the “responsibility 
to protect” conception is defi ned. The tendency for creation of a new international law norm that allows to the international community 
on some conditions to intervene in state internal affairs is underlined. 

Key words: principle of non-intervention in state internal affairs, humanitarian intervention, sovereignty, responsibility to protect.

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти



389• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 •

УДК 341.321.1 
Анна Василівна Ольхова,

аспірантка відділу міжнародного права
та порівняльного правознавства

 Інституту держави і права
 ім. В. М. Корецького НАН України

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ 
ДИТИНИ В ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ У СКЛАДІ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ-СТОРОНИ КОНФЛІКТУ
Участь дитини у збройному конфлікті, питання насильства над дітьми, вербування, безпосереднє ви-

користання їх у збройних силах держав-сторін збройного конфлікту як робочої сили є предметом ре-
гулювання ряду міжнародно-правових договорів, таких як Женевські конвенції про захист жертв війни 
1949 р. та Додаткові протоколи до них 1977 р., Конвенція про мінімальний вік прийому на роботу 1973 р., 
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів по-
водження і покарання 1984 р., Конвенція ООН про права дитини 1989 р. та Факультативний протокол до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 2000 р., а також Конвенція про за-
борону та негайні заходи щодо ліквідації найгіршої форми дитячої праці 1999 р. Незважаючи на той факт, 
що діти перебувають під спеціальним захистом вище перерахованих міжнародно-правових норм, вони 
досі визначаються найбільш вразливою категорією цивільного населення під час збройного конфлікту та 
стають жертвами сексуального насильства, об’єктами торгівлі людьми, трудової експлуатації та безпо-
середніми учасниками військових дій, будучи незаконно завербованими до лав збройних сил держав-сто-
рін конфлікту чи збройного угрупування. Так, згідно даних, наданих міжнародною неурядовою органі-
зацією, що займається моніторингом та розслідуванням випадків порушення прав людини Human Rights 
Watch, станом на 2012 р. 30 тисяч дітей у всьому світі використовуються у збройних силах більш, ніж 
30 країн світу [1]. У своїй статті «Захищаючи дітей у збройному конфлікті: від зобов’язань до дотри-
мання» Керівник проекту Інституту ООН з проблем роззброєння Анатоль Айіссі вказує на те, що лише 
у період з 1990 по 2000 рр. налічувалося 300 тисяч дітей, які використовувалися як комбатанти на тери-
торіях військових дій у всьому світі, 2 мільйони дітей були свідомо вбиті, 5 мільйонів стали інвалідами, 
а 10 мільйонів отримали серйозні травми в ході конфліктів [2, с. 9].

Проблема участі дитини у збройному конфлікті є предметом досліджень багатьох представників 
доктрини та практиків міжнародного права, зокрема А. Лопатки, Г. Машел, С. Сінгера, І. Мак Конна-
на, М. Гаппольда. Питання міжнародно-правового захисту дитини у збройному конфлікті піднімалося 
у працях В. Фуркала, О. Старовойтова, Ф. Піццутеллі. Попри це, у сучасній вітчизняній науці між-
народного права проблема міжнародно-правового регулювання участі дитини у збройному конфлік-
ті у складі збройних сил держав, що є сторонами конфлікту, не привертала належної уваги. Метою 
ж даної статті є вивчення проблеми міжнародно-правового регулювання участі дитини у збройному 
конфлікті у лавах збройних сил держав, що є сторонами збройного конфлікту.

Перебування дитини у лавах збройних сил держав, які беруть участь у збройному конфлікті, є пред-
метом міжнародної уваги та занепокоєння з боку міжнародного співтовариства вже тривалий час. Адже 
форми участі дитини у збройних силах чи збройних угрупуваннях носять незаконний, насильницький 
характер, а більшість дій, що вчиняються з дітьми, сучасним міжнародним правом визначаються як вій-
ськові злочини. Зокрема сексуальне насильство та сексуальне рабство засуджується Декларацією про 
захист жінок та дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів 1974 р., Деклара-
цією про викорінення насилля відносно до жінок 1993 р., а ст. 8 Римського статуту Міжнародного кри-
мінального суду 1998 р. такі дії визначаються військовим злочином [3]. Фізичне насильство та тортури 
заборонені нормами Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність видів поводження і покарання 1984 р. [4], використання дитини на роботі, яка може 
завдати шкоду здоров’ю, безпеці або моральності підлітка до 18 років, з-поміж іншого, засуджується 
статтею 3 Конвенції про мінімальний вік прийому на роботу 1973 р. [5]. Конвенція ООН про права ди-
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тини, узагальнюючи вище перераховані норми-заборони. У ст. 38 зобов’язує держави поважати норми 
міжнародного гуманітарного права, що застосовуються у випадку збройних конфліктів і стосуються ді-
тей, та забезпечувати їх додержання [6, c. 20]. 

Найбільш поширеною формою участі дитини у збройному конфлікті є її незаконне використання як 
комбатанта збройними силами держави-сторони конфлікту під час військових дій. Так, під час збройних 
конфліктів в Уганді було завербовано близько 10 тисяч дітей, з них декілька тисяч було вбито під час 
військових дій. У звіті ООН 1999 р. вказувалося про випадки прийому дітей віком до 14 років у лави 
армії в Афганістані. А у М’янмі фіксувалися випадки вербування дітей віком від 15 до 17 років безпо-
середньо у школах країни [2, с. 10]. 

Участь дитини у збройному конфлікті як комбатанта врегульовується шляхом встановлення певно-
го вікового цензу нормами міжнародного права. Зокрема ст. 77 Додаткового протоколу до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується жертв міжнародного збройного конфлікту 1977 р. (І) за-
кликає сторони, що знаходяться в стані конфлікту, застосовувати будь-які заходи, для того, щоб дитина, 
яка не досягла 15-ти річного віку не брала безпосередньої участі у військових діях, а держави мають 
утриматися від вербування дітей у збройні сили [7]. Норма, що забороняє вербування дітей міститься і 
у ст. 4 Додаткового протоколу (ІІ), що стосується жертв неміжнародного збройного конфлікту. Конвен-
ція ООН про права дитини 1989 р. у ст. 38 вказує на заборону призову будь-якої особи, яка не досягла 
15-річного віку, на службу до збройних сил, а при вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річного віку, 
але яким не виповнилося 18 років, держави-сторони мають прагнути віддавати перевагу особам більш 
старшого віку [6, с. 21]. Важливо також наголосити на тому, що ст. 8 Римського статуту міжнародного 
кримінального суду 1998 р. передбачається кримінальна відповідальність за набір чи вербування дітей 
віком до 15-ти років до лав збройних сил чи груп [3]. Вербування дітей кваліфікується як військовий 
злочин у Статуті Спеціального суду по Сьєрра-Леоне. Більше того, Генеральний секретар ООН у своїй 
заяві про заснування Спеціального суду по Сьєрра-Леоне зауважив, що «заборона вербування дітей до-
тепер залишається нормою міжнародного звичаєвого права» [8]. Резолюцією 1261 1999 р. Рада Безпеки 
ООН засудила вербування дітей як порушення міжнародного права, а Рада міністрів ОАЄ у Резолюції 
щодо долі африканських дітей у ситуації збройних конфліктів 1996 р. призвала всі африканські держави, 
особливо ті, що перебувають у стані збройного конфлікту, утриматися від вербування дітей [9, с. 428]. 

Проте, як Додаткові протоколи 1977 р. та Конвенція 1989 р., так і Римський статут 1998 р. чи то 
Статут Спеціального суду по Сьєрра-Леоне 2002 р. встановлюють 15 років як мінімальний вік для вер-
бування особи до лав збройних сил чи збройних угрупувань. Саме це положення і створює проблему 
захисту особи віком до 18 років від незаконного вербування у збройні сили чи збройні угрупування. 
Цікаво, що після ратифікації Конвенції про права дитини 1989 р. Колумбія, Нідерланди, Іспанія та Уруг-
вай висловилися на користь підняття вікового обмеження щодо вербування дітей до 18 років. На XXVII 
Міжнародній конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в 1999 р. Канада, Данія, Фінляндія, 
Гвінея, Ісландія, Мексика, Мозамбік, Норвегія, ПАР, Швеція, Швейцарія, Таїланд та Уругвай рішуче 
виступили на користь підняття мінімального віку до 18 років для вербування особи. На цій конференції 
Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявив про намір і надалі робити все мож-
ливе для досягнення затвердження принципу заборони вербування дітей віком до 18 років [9, с. 430].

Подібні дії держав та позиція міжнародних організацій засвідчили потребу підняття віку участі осо-
би у збройному конфлікті як комбатанта до 18 років. Таким чином, саме 2000-ні роки стали переломни-
ми у розвитку інституту захисту дитини у збройному конфлікті та поклали початок формуванню між-
народно-правової норми, яка б забороняла вербування неповнолітньої особи віком до 18 років у збройні 
сили чи збройні угрупування.

Вперше дане положення було закріплено у Кейптаунських принципах і найкращій практиці щодо по-
передження вербування дітей у збройні сили і демобілізацію та соціальну реінтеграцію дітей-солдатів в 
Африці 1997 р. (далі — «Кейптаунські принципи»). Саме у даному документі 18-річний вік визначається як 
єдиний можливий мінімальний вік для вербування дитини у лави збройних сил і наголошується на принци-
пі дії верховенства міжнародного права над національним, що відрізняє його від положення Конвенції 1989 
р. [10]. Як продовження «Кейптаунських принципів» у лютому 2007 р. на міжнародній конференції «Віль-
ні від війни діти» були прийняті документи під назвою «Паризькі зобов’язання про захист дітей від неза-
конного вербування або використання збройними силами чи збройними групами» та «Паризькі принципи 
та керівництво щодо дітей, пов’язаних із збройними силами чи збройними групами». Як і «Кейптаунські 

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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принципи», принципи, задекларовані у Парижі виступають за підняття вікового бар’єру до 18 років для 
вербування дитини до лав збройних сил. На відміну від «Кейптаунських принципів», «Паризькі принци-
пи» мають більш універсальний характер і на вересень 2011 р. 100 держав світу підтримали їх [11]. Окрім 
норм міжнародного «м’якого права» 18-річний вік як мінімальний для можливості призову особи до зброй-
них сил держав-сторін збройного конфлікту передбачається і положеннями Факультативного протоколу до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройному конфлікті, прийнятого міжнародним співто-
вариством у 2000 р. Так, у ст. 3 вказується, що держави-учасниці беруть на себе зобов’язання підвищити 
мінімальний вік добровільного призову осіб до своїх національних сил порівняно з віком, передбаченим 
у Конвенції 1989 р. У ст. 4 міститься заборона на вербування у збройні сили держави-учасниці конфлікту 
осіб, які не досягли 18-річного віку. Таким чином, взявши до уваги рекомендації Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо підняття вікового цензу до 18 років для дітей щодо участі їх 
у збройному конфлікті, Факультативний протокол закріпив 18 років як бар’єрний вік для осіб, які можуть 
бути завербовані до лав армії [12]. Таким чином, можна прийти до висновку, що сучасне міжнародне право 
тяжіє до максимального підняття вікового бар’єру щодо потенційної участі дитини у збройному конфлікті у 
ролі комбатанта. Вочевидь, що сьогодні виникає потреба у договірному закріпленню норми, яка б забороня-
ла участь дитини у збройному конфлікті до 18 років та зміні положення ст. 8 Римського статуту Міжнарод-
ного кримінального суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб за набір або вербування 
дітей до складу національних збройних сил чи їх використання для активної участі в бойових діях. Проте 
варто зауважити, що навіть за таких умов, у 2000-х рр. Міжнародним кримінальним судом були винесені 
перші обвинувальні вироки щодо осіб, винних у використанні дітей до 15 років у військових діях [13, 14]. 

Таким чином, діти у збройних конфліктах стикаються з рядом викликів, найбільшим із яких є насиль-
ницькі спроби втягування у конфлікт шляхом використання їх як робочої сили у національних збройних 
силах, як об’єкту торгівлі людьми, сексуальної експлуатації тощо. Подібні дії з боку держави-сторони 
збройного конфлікту та насамперед військовослужбовців засуджуються міжнародним співтовариством, 
а міжнародно-правові норми містять положення, які не просто забороняють подібне відношення до ді-
тей, але й встановлюють міжнародну кримінальну відповідальність для винних осіб. Вартим додаткової 
уваги залишається питання вербування дитини та її можливої активної участі як комбатанта у націо-
нальних збройних силах держав-сторін конфлікту, адже сучасне міжнародне право тяжіє до підняття 
вікового обмеження для участі дітей у збройному конфлікті до 18 років.
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Ольхова А. В. Міжнародно-правове регулювання участі дитини в збройному конфлікті у складі збройних сил 
держави-сторони конфлікту.

Дана стаття присвячена проблемі порушення прав дитини в ході збройних конфліктів. Особлива увага звертається на пи-
тання міжнародно-правового регулювання участі дитини у збройному конфлікті у складі збройних сил держави-сторони кон-
флікту. Автором було проаналізовано ряд міжнародно-правових норм, що регулюють участь дитини та можливість її пере-
бування у складі збройних сил. Розглядається питання правового регулювання вербування дитини до збройних сил та сучасні 
нормотворчі тенденції з даної проблеми. Наведено приклади міжнародної судової практики щодо притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб винних у військових злочинах щодо дитини. 

Ключові слова: дитина як комбатант, вербування дитини, військові злочини, Конвенція ООН про права дитини 1989 р., Фа-
культативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройному конфлікті 2000 р., ст. 8 Римського стату-
ту Міжнародного кримінального суду 1998 р.

Ольхова А. В. Международно-правовое регулирование участия ребенка в вооруженном конфликте в составе 
вооруженных сил государства-стороны конфликта.

Данная статья посвящена проблеме нарушения прав ребенка во время вооруженных конфликтов. Особое внимание было об-
ращено к вопросу международно-правового регулирования участия ребенка в вооруженном конфликте в составе вооруженных 
сил государства-стороны конфликта. Автором было проанализировано ряд международно-правовых норм, которые регулиру-
ют участие ребенка и его возможность пребывания в составе вооруженных сил. Рассмотрен вопрос правового регулирования 
вербовки ребенка в вооруженные силы и современные нормотворческие тенденции по данному вопросу. Приведены примеры 
международной судебной практики привлечения к уголовной ответственности виновных за военные преступления по отноше-
нию к ребенку.

Ключевые слова: ребенок как комбатант, вербовка ребенка, военные преступления, Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., 
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка в вооруженном конфликте 2000 г., ст. 8 Римского статуту Международ-
ного уголовного суда 1998 г.

Olkhova A. International legal regulation of child participation in armed confl ict in the armed forces of state party to the confl ict.
This article is devoted to the problem of violations of children’s rights in armed confl icts. Particular attention was drawn on the 

issue of international legal regulation of child participation in armed confl ict in the armed forces of a state party to the confl ict. The 
author has analyzed the number of international legal norms governing the participation of the child and possibility of its being a part 
of the armed forces. It was considered the question of legal regulation of child recruitment into armed forces and modern rulemaking 
trends on this problem. It was shown the examples of international court practice on criminal prosecution of those responsible for war 
crimes against children.

Key words: child as a combatant, recruitment of a child, war crimes, 1989 The UN Convention on the Rights of the Child, 2000 
Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Confl ict, article 8 of the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court.
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ОЦІНОЧНА ТА ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Правові передумови для розвитку професійної оціночної діяльності в Україні були створені з прийнят-
тям на початку 1990-х рр. законів про приватизацію державного майна. З 1997 р. робилися спроби ухвали-
ти відповідний закон і, нарешті, влітку 2001 р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» [1], який набув чинності 7 вересня 2001 р. і 
відтоді оцінка майна, майнових прав і професійна оціночна діяльність в Україні регулюються відповідно до 
його положень. Незабаром був прийнятий Закон України «Про оцінку земель» [2], який впорядкував оцінку 
земельних ділянок. Між цими двома актами існує певна «субординація»: адже в ст. 2 Закону «Про оцінку 
земель» прямо зазначено, що «правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до… Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

Але в Законі «Про оцінку земель» поряд із терміном «оцінювач» вживається термін «експерт із гро-
шової оцінки земельних ділянок». Виникає низка питань щодо правового статусу таких осіб. На жаль, в 
юридичній науці цим питанням приділено мало уваги. Серед дослідників цих проблем можна виділити 
А. Науменка [3], І. Манька [4], Р. Беспалька [5]. 

Метою даної статті є на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, юридичних тер-
мінів і понять з’ясувати особливості правового статусу оцінювачів; визначити спільне і особливе між 
термінами «оцінювач» і «експерт»; внести пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.

В довідковій літературі під терміном «експерт» (від лат. expertus — досвідчений) розуміється фахі-
вець, якого запрошують або наймають за винагороду для надання кваліфікованого висновку або суджен-
ня з питань, що розглядаються (вирішуються) іншими особами, менш компетентними в певній галузі 
[6]. Складність і універсальність полягає в тому, що він «у своїй професійній діяльності поєднує статус 
фахівця з відповідної галузі знань, науковця та процесуальної особи» [7]. 

Однак, як вірно зазначив С. Алексєєв, не можна забувати важливі вимоги щодо наукової термінології 
— її однозначність, сувору визначеність, ясність, усталеність, сумісність з усім комплексом термінів, які 
вживаються в науці. Збагачення понятійного апарату повинно здійснюватися не за рахунок втрати точ-
ності термінів, оскільки тоді втрачається координованість наукових понять [8, с. 35-36].

«Експерт», «оцінювач (експерт із питань оцінки земельної ділянки)», «оцінювач з експертної грошо-
вої оцінки земельних ділянок» — хто з них «справжній»? Чи можна вважати останніх двох суб’єктів 
взагалі експертами? На думку автора — ні в якому разі. 

На жаль, сьогодні не існує базового закону з експертної діяльності. Закон України «Про оцінку май-
на, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» (далі — Закон про оцінку майна) містить 
термін «оцінювач» (ст. 6). Закон України «Про оцінку земель» оперує поняттями «оцінювач (експерт з 
питань оцінки земельної ділянки)» (ст. 1), «оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок» 
(ст. 7). Крім того, в ст. 4 Закону про оцінку майна зазначено: «Діяльність судових експертів, пов’язана 
з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову екс-
пертизу». Тому доведеться провести порівняльно-правовий аналіз трьох взаємопов’язаних законів, що 
допоможе виявити особливості статусу експертів та оцінювачів». 

Оскільки всі згадані закони «статусні», тобто закріплюють базові поняття, критеріями для порівнян-
ня можуть стати: 1) освітньо-професійні вимоги щодо експертів і оцінювачів; 2) особливості правового 
статусу цих суб’єктів; 3) порядок державного управління діяльністю оцінювачів та експертів; 4) юри-
дична природа і значення актів та документів, в яких відображаються результати професійної діяльнос-
ті експертів і оцінювачів; 5) відповідальність за порушення законодавства про професійну діяльність.

1. Освітньо-професійні вимоги — це, так би мовити, «старт у професію». Згідно зі ст. 10 Закону «Про 
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судову експертизу» [9], «судовими експертами … можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали ква-
ліфікацію судового експерта з певної спеціальності». Крім того, згідно зі ст. 17, експертам «залежно від 
спеціалізації і рівня підготовки … присвоюються кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас». 

Закон «Про оцінку земель» із цього питання (ст. 7) просто відсилає до Закону про оцінку майна. Оціню-
вачами (ст. 15 Закону про оцінку майна) можуть бути «фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, про-
йшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб’єкта оці-
ночної діяльності …, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит». 

Окремо слід зазначити, що Закон України «Про вищу освіту» [10] взагалі не містить терміна «закін-
чена вища освіта»! А так звана «базова підготовка» триває 2-3 тижні. Отже, рівень підготовки експертів 
однозначно вище, крім того вони мають можливість підвищувати свій кваліфікаційний клас. 

2. Особливості правового статусу цих суб’єктів. Згідно зі ст. 7 Закону «Про судову експертизу» 
«…судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи…», до яких належать: 
а) науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; б) науково-дослідні 
установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони 
здоров’я України; в) експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. 

Отже, експерти-працівники цих установ є держслужбовцями, на що прямо вказує ст. 18 Закону «Про 
судову експертизу»: «На працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз поширю-
ються особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України 
«Про державну службу», якщо інше не передбачено законами України».

Чого зовсім не можна сказати про оцінювачів, які здебільшого є суб’єктами підприємницької діяль-
ності (крім тих, які працюють в органах місцевого самоврядування, Фонду державного майна України 
або Державного агентства земельних ресурсів).

3. Порядок державного управління діяльністю оцінювачів та експертів. Відповідно до Закону «Про 
судову експертизу» (ст. 9) «Атестовані… судові експерти включаються до державного Реєстру атестова-
них судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України». 

Державний реєстр оцінювачів веде Фонд державного майна України (ст. 17 Закону про оцінку май-
на). Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок веде «центральний 
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів» — Державне агентство земельних ресурсів Украї-
ни (п. 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України) [11].

Таким чином, державне управління (порядок надання інформації до реєстрів, підтримка їх в акту-
альному стані, своєчасне включення-виключення з реєстрів тощо) діяльністю експертів і оцінювачів 
здійснюють три зовсім різних державних органи. 

4. Юридична природа і значення актів та документів, в яких відображаються результати професій-
ної діяльності експертів і оцінювачів. Результати професійної діяльності оцінювачів відображаються 
здебільшого в звітах про оцінку майна (ст. 12 Закону про оцінку майна) або земельних ділянок (ст. 20 
Закону «Про оцінку земель»). Юридична природа даних документів є цікавою, але недостатньо дослід-
женою. Звіти несуть у собі правові ознаки договорів: вони складаються на підставі договору між оці-
нювачами і замовниками оцінки; заздалегідь оголошується мета оцінки; замовник приймає результати 
і може їх корегувати. З певною мірою припущення можна навіть провести аналогію між звітом і актом 
прийомки виконаних робіт. 

Навіть якщо в подальшому замовник оцінки буде невдоволений результатом, реальних важелів впли-
ву на оцінювача він не має. Максимум, що він може вимагати — проведення «рецензування звіту». Згід-
но зі ст. 13 Закону про оцінку майна «рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може 
виконувати оцінювач, який має не менш, ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, 
експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю 
за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами-членами саморегулівної організації, оцінювачі». 
Подібна процедура передбачена і в ст. 22 Закону «Про оцінку земель». Крім того, рецензування звіту 
здійснюється на платній основі. І незадоволений клієнт стає перед вибором — кому знову заплатити: за 
рецензування «старого» звіту або іншому оцінювачу за «новий» звіт? 

Зовсім інші юридичні властивості має висновок експерта. Він не вправі враховувати «побажання клієн-
та» (мету проведення експертизи тощо), його завдання — дати вичерпні відповіді на поставлені питання.
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У висновку експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво 
про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, 
посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи; 
3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені експертові; 
5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; 6) докладний 
опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх 
експертна оцінка; 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

У висновку експерта обов’язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідаль-
ність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на 
нього обов’язків.

Більше того, «…незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються: про-
цесуальним порядком призначення судового експерта; забороною під загрозою передбаченої законом 
відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; кримінальною відповідальніс-
тю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від ви-
конання покладених на нього обов’язків» (ст. 4 Закону «Про судову експертизу»). 

5. Відповідальність за порушення законодавства про професійну діяльність. Як було сказано вище, 
суб’єкти оціночної діяльності в більшості випадків не несуть реальної відповідальності за результати 
своєї роботи. Законодавством для цього створені всі підстави. Так, згідно Закону про оцінку майна «по-
садові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності, винні в порушен-
ні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно з цим та іншими законами» 
(ст. 25). «Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання несуть відпові-
дальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи 
необ’єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону» (ст. 32). Аналогічні норми міс-
тить і ст. 27 Закону «Про оцінку земель».

«Найсуворішим» покаранням для суб’єктів оціночної діяльності є: 1) позбавлення кваліфікаційного 
свідоцтва; 2) анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. При цьому «рішення про позбав-
лення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією… з таких 
підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; рішен-
ня суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем» (ст. 16). Анулювання сер-
тифіката відбувається у випадках «набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими 
було задоволено позови до суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, 
пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки майна» (ст. 20 Закону про оцінку майна).

А норма ст. 16 про те, що «рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був по-
збавлений його…, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, 
в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва» — це просто «знущання над здоро-
вим глуздом». 

Також треба зазначити, що Законом України № 3207-VI від 7 квітня 2011 р. до Кримінального кодек-
су України введена ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги», 
що передбачає в разі «зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою 
особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює 
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітраж-
ного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час вико-
нання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало 
істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громад-
ським інтересам або інтересам юридичних осіб», санкцію у вигляді штрафа від однієї тисячі до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років [12]. Але стосовно оцінювачів це «мертва стаття», 
тому що у більшості випадків оцінювачі в якості експертів не залучаються.

Відповідальність експертів визначена в ст. 14 Закону «Про судову експертизу»: «Судовий експерт 
на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, 
матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності». Отже, відповідальність експертів і 
оцінювачів неспівставна (останні практично є безвідповідальними).

Таким чином, основні результати дослідження полягають у наступному.

Пашков С. М. Оціночна і експертна діяльність: порівняльно-правові аспекти
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Оціночна діяльність і експертна діяльність — різні види професійної діяльності. Про це свідчать: 
1) різні освітньо-професійні вимоги щодо експертів і оцінювачів; 2) особливості правового статусу цих 
суб’єктів; 3) порядок державного управління діяльністю оцінювачів та експертів; 4) юридична сила і 
значення актів та документів, в яких відображаються результати професійної діяльності експертів і оці-
нювачів; 5) відповідальність за порушення відповідного законодавства.

Використання в Законі України «Про оцінку земель» термінів «експерт з оцінки земельних ділянок», 
«експертна грошова оцінка земельних ділянок» є неприпустимим, оскільки вводить в оману замов-
ників такої оцінки, які часто вважають, що справді мають справу із «експертами». Самим же «екс-
пертам» це тільки додає певної респектабельності, солідності (набагато приємніше представлятися 
«експертом», а не звичайним «оцінювачем»). 

На думку автора, існує необхідність повного виключення з тексту Закону України «Про оцінку зе-
мель» термінів «експертна оцінка», «експерт з питань оцінки земельної ділянки» і заміни їх звичай-
ним терміном «оцінювачі земельних ділянок» як таким, що більш точно відображає сутність і зміст 
їх професійної діяльності. 
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Пашков С. М. Оціночна і експертна діяльність: порівняльно-правові аспекти.
В статті розглянуті проблемні питання оціночної та експертної діяльності. За допомогою порівняльно-правового методу 

проведено аналіз особливостей правового статусу суб’єктів оціночної та експертної діяльності зокрема: освітньо-професійних 
вимог щодо експертів і оцінювачів; порядку державного управління оціночною і експертною діяльністю; юридичної природи 
актів та документів, в яких відображаються результати професійної діяльності експертів і оцінювачів; відповідальності за по-
рушення законодавства про оціночну і експертну діяльність.

Ключові слова: оцінювач, оціночна діяльність, суб’єкти оціночної діяльності, оцінка майна, експерт, експертна діяльність.

Пашков С. Н. Оценочная и экспертная деятельность: сравнительно-правовые аспекты. 
В статье рассмотрены проблемные вопросы оценочной и экспертной деятельности. С помощью сравнительно-правово-

го метода проведен анализ особенностей правового статуса субъектов оценочной и экспертной деятельности, в частности: 
образовательно-профессиональных требований к экспертам и оценщикам; порядка государственного управления оценочной и 
экспертной деятельностью; юридической природы актов и документов, в которых отображаются результаты профессиональ-
ной деятельности експертов и оценщиков; ответственности за нарушения законодательства об оценочной и экспертной дея-
тельности. 

Ключевые слова: оцінщик, оценочная деятельность, субъекты оценочной деятельности, оценка имущества, експерт, 
экспертная деятельность.

Pashkov S. Evaluation and expert activity: comparatively-legal aspects. 
The problem questions of evaluation and expert activity are considered in the article. By a comparatively-legal method the analysis of 

features of legal status of subjects of evaluation and expert activity is conducted, in particular: educationally-professional requirements 
to the experts and appraisers; order of state administration evaluation and expert activity; legal nature of acts and documents the 
results of professional activity of ekspertov and appraisers are represented in which; to responsibility for violations of legislation about 
evaluation and expert activity. 

Key words: appraiser, evaluation activity, subjects of evaluation activity, property estimation, expert, expert activity.
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ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУВАЛЬНОЇ 
ДАВНОСТІ У НІМЕЦЬКОМУ МІСЬКОМУ ПРАВІ, 

ЩО ДІЯЛО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Чинний Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) вперше в сучасному національному праві за-

кріпив набувальну давність як самостійну підставу набуття права власності, хоча як правове явище вона 
була відома праву, що діяло на українських землях упродовж різних історичних періодів. 

Так, у праві Польського королівства, Великого князівства Литовського, Гетьманщини та правозас-
тосовчій практиці Російської імперії мала місце т. зв. земська давність, яка передбачала поєднання 
функцій позовної і набувальної давності, маючи наслідком одномоментне припинення права власнос-
ті у власника майна і виникнення такого права у фактичного володільця. 

Водночас поряд із загальнодержавним правом вказаних країн на українських землях діяло німецьке 
міське право, зокрема магдебурзьке і хелмінське (кульменське), яке закріплювало модель давності, що 
(на відміну від земської давності) передбачала розмежування набувальної давності та позовної давнос-
ті. Майже всі українські міста, що перебували у складі Польського королівства, Великого князівства 
Литовського та Речі Посполитої, володіли німецьким міським правом [1, с. 25], воно також застосову-
валося в багатьох селах Галичини [2, с. 120-124]. Більш того, німецьким міським правом володіли всі 
великі міста Гетьманщини, в якій воно також використовувалось як загальнодержавне право, а пізніше 
стало одним із основних джерел кодифікації українського права у XVIII — І пол. XIX ст.ст.

Аналіз змісту норм ЦК України свідчить, що в ньому відображено існуючу в німецькому міському 
праві модель давності з її поділом на набувальну і позовну давність. Вищезазначене зумовлює акту-
альність і доцільність аналізу положень німецького міського права в частині регулювання набувальної 
давності з метою використання історичного досвіду для вдосконалення правового регулювання набу-
вальної давності в Україні. 

Дослідженням німецького міського права свого часу займалися зокрема М. Владимирський-Буда-
нов, Ф. Тарановський, Д. Багалій, О. Кістяківський, а нині продовжують М. Кобилецький, Т. Гошко, 
А. Резніков та ін. Водночас праці вказаних науковців обмежувалися дослідженням структури органів 
міського самоврядування і зовнішніх форм (джерел) німецького міського права без аналізу змісту кон-
кретних правових норм. У зв’язку з цим та з огляду на обрану автором проблематику метою даної стат-
ті є дослідження змісту положень німецького міського права щодо набувальної давності та практики 
судів щодо їх застосування.

Джерелами магдебурзького і хелмінського права на українських землях зазвичай були не законодавчі 
акти у звичному розумінні, а радше компіляції або посібники (так звані «правні книги»), в яких розтлу-
мачувався зміст норм Саксонського зерцала та інших законодавчих актів Середньовіччя. Серед джерел 
магдебурзького права, які найчастіше застосовувалися на українських землях були польськомовні праці 
Б. Гроїцького, П. Щербича, П. Кушевича та рідше латиномовні — М. Яскера і Я. Церазина [детальніше 
див.: 1, с. 17, 24; 3, с. 80-83; 4, с. 83-99].

Особливістю магдебурзького та хелмінського права, яке діяло на українських землях, була відсут-
ність, починаючи з середини XІV ст., прямого впливу на нього з материнського міста, оскільки поль-
ський король Казимир Великий створив у межах Польського королівства спеціальні суди німецького 
права, які виконували функції апеляційної та касаційної інстанцій [5, с. 3-7]. Відтак було розірвано 
зв’язок з Магдебургом і Хелмно, після чого німецьке міське право в Польщі почало розвиватися са-
мостійно. Подібним чином розвивалося магдебурзьке та хелмінське право у Великому князівстві Ли-
товському і Гетьманщині з тією відмінністю, що функції з перегляду судових рішень виконували вищі 
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державні суди. Крім того, вищі посадові особи Великого князівства Литовського дуже часто були війта-
ми міст магдебурзького права, що належали державі, тобто самоврядування таким містам надавалося 
князем, який і призначав війта, який в свою чергу здійснював правосуддя в такому місті за магдебурзь-
ким правом. Наприклад, Микола Ясинський, будучи писарем Великого князівства Литовського, підко-
морним Віленської землі і державцем Любошанським, також був призначений війтом м. Могилева, де 
розглядав в якості апеляційної інстанції судові справи [6, с. 25]. Досліджена автором судова практика 
застосування німецького міського права вказує, що такий зв’язок часто призводив до застосування кон-
цепцій державного (національного) права до німецького міського права.

Давність у німецькому міському праві, формально виступаючи єдиним інститутом приватного права, 
по-суті поділялася на набувальну та позовну, подібно до того, як це на сьогодні має місце у французько-
му цивільному кодексі. Одним із підтверджень цього є назва пункту довідника Я. Церазина — «Usucapio 
seu Praescriptio» (Набувальна давність або (позовна) давність) [7, с. 14-16]. Особливість інституту дав-
ності в магдебурзькому і хелмінському праві полягала в тому, що його норми формулювалися як спосіб 
захисту від позову (подібно до позовної давності в сучасному праві), але при цьому у разі спору судом 
вирішувалося питання, яка зі сторін має «краще право» на майно. Крім того, давність виступала в якості 
укріплення права, щоб «кожен щодо набутого майна був у безпеці» [8, с. 213]. 

За загальним правилом строк давності за магдебурзьким правом становив один рік і шість тижнів 
як для рухомого, так і нерухомого майна [9, с. 22; 10, с. 9-10; 11, с. 68-69]. Умовою застосування такого 
строку щодо нерухомого майна була наявність титулу володіння [9, с. 22], що усувало можливість на-
буття краденого чи насильно відібраного майна. Більш того, згідно з магдебурзьким правом давність не 
застосовувалася, якщо особа володіла майном без правового титулу [9, с. 23]. Разом з тим, судова прак-
тика свідчить, що як доказ наявності титулу суд приймав показання свідків [12, с. 223-224], акти ревізій 
[12, с. 197-198], сплату податків [13, с. 81].

Судова практика застосування норм магдебурзького права, проаналізована автором, зокрема судові 
рішення Могилівського війтівського уряду від 30 липня 1578 р., 9 серпня 1578 р., 16 серпня 1578 р. 
[6, с. 13-14, 25, 33], рішення Брестського магістрату від 21 червня 1641 р., залишене 17 грудня 1641 р. 
без змін за результатом перегляду справи королем Владиславом ІV [14, с. 384-386, 397-398] та ін., свід-
чать, що у разі спору між фактичним безтитульним володільцем і особою, яка мала правовстановлюю-
чий документ на майно, спір вирішувався на її користь. Однак у випадку наявності титулу у володільця 
та позивача суд виносив рішення на користь фактичного володільця майна, застосовуючи формулу, що 
«кожен держачий краще право завжди має, ніж той хто позиває» або «хто не чинив позову (протягом 
строку давності — Т.П.), тоді ту річ давністю втрачає, а тому ближчою є річ, хто держить її, а не позиває 
за неї» [6, с. 259, 316-317, 400, 467; 13, с. 123-124, 158-159].

Магдебурзьке право встановлювало певні винятки із загального строку давності. Зокрема 10-річний 
строк давності застосовувався, якщо власник нерухомого майна перебував не за місцем знаходження 
майна, в тому числі «ходив по службах» чи займався промислом, а строк в 31 рік і 6 тижнів — якщо пе-
ребував за межами держави («в чужих землях») [9, с. 22-23]. 

 Натомість хелмінське право не знало 10-річної давності та чітко закріплювало принцип, що строк 
давності в 1 рік і 6 тижнів застосовувався, якщо особи проживали в одному місті, а строк в 31 рік 
і 6 тижнів — якщо ні [11, с. 68-69]. При цьому, строк давності щодо майна, належного церкві, становив 
40 років, а щодо майна держави — 5 років. 

На відміну від магдебурзького права, яке закріплювало, що строк давності до досягнення дитиною 
повноліття (14 років) не перебігає, (крім строку в 31 рік і 6 тижнів, який спливав у будь-якому випадку) 
[9, с. 23, 55], хелмінське право передбачало, що строк давності щодо майна неповнолітнього спливає 
в загальному порядку, але збільшується на 1 рік і 6 тижнів [11, с. 68-69, 215]. 

Магдебурзьке право закріплювало екстраординарну набувальну давність, строк якої становив 
31 рік і 6 тижнів, і зі спливом якої все погашалося [9, с. 55]. Вказаний різновид давності застосову-
вався як до фактичного володіння без правовстановлюючих документів, так і до недобросовісного 
володіння, а єдиною умовою була наявність спокійного володіння. Теоретичне обґрунтування цьому 
різновиду давності було дане Б. Гроїцьким, який вказував, що міському уряду не потрібні зайві спо-
ри і затримки з введенням майна в обіг. Крім того, якщо протягом тривалого часу не озвався той, хто 
має якесь право щодо майна, то кожен, хто тривалий час володів таким майном, може набути його 
у власність [15, с. 76-77].

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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Згідно з положеннями магдебурзького права давність не поширювалася на речі, які належали держа-
ві, церкві, були загублені, перебували в заставі, а також були об’єктом залежного володіння [9, с. 22-23]. 
Натомість хелмінське право з-під дії норм про давність виключало лише речі, належні місту [11, с. 68-69]. 
Хелмінське право також передбачало застосування давності стосовно меж земельної ділянки, строк якої 
становив 31 рік і 6 тижнів [11, с. 199-200].

Особливим чином у магдебурзькому праві регулювалося набуття права власності на крадені та на-
сильно відібрані рухомі речі. За загальним правилом такі речі були вилучені з-під дії норм про на-
бувальну давність [9, с. 22]. Однак таке майно набувалося у власність у випадку його відчуження 
правонаступником(и) першого володільця за умови, що відчужувач і набувач не знали про те, що річ 
крадена чи насильно відібрана. При цьому строк давності становив 3 роки [15, с. 133].

Дослідивши норми німецького міського права, присвячені набувальній давності, можна стверджува-
ти, що деякі з них були б актуальними для України й сьогодні. 

Аналіз змісту ст. 344 ЦК України свідчить, що сучасне національне законодавство не закріплює 
екстраординарну набувальну давність, залишаючи за межами цивільного обороту майно, добросовісність 
набуття якого не може бути доведена його володільцем. Зокрема існує значна кількість майна, володіння 
яким здійснюється ще за радянських часів при відсутності правовстановлюючих документів на нього 
(наприклад, фактичне прийняття особою спадщини без належного оформлення правовстановлюючих до-
кументів). У зв’язку з цим заслуговують на увагу положення магдебурзького права щодо екстраординар-
ної набувальної давності при вдосконаленні правового регулювання набувальної давності в Україні. 

Також заслуговує на увагу існуюче в хелмінському праві правило щодо перебігу строку давності сто-
совно майна неповнолітніх осіб, а саме, що перебіг такого строку відбувається в загальному поряд-
ку, але збільшується його тривалість. Вказане правило, на думку автора, забезпечує дотримання прав 
неповнолітніх осіб без надмірного відстрочення повернення задавненого майна до цивільного оборо-
ту. Враховуючи відсутність в ЦК України норми щодо порядку перебігу строку набувальної давності, 
в тому числі стосовно майна неповнолітніх осіб, зазначене положення німецького міського права може 
бути використане для врегулювання вказаного питання в ЦК України.
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Простибоженко Т. В. Досвід правового регулювання набувальної давності у німецькому міському праві, що діяло на 
українських землях.

Стаття присвячена дослідженню положень німецького міського права (магдебурзького і хелмінського) щодо набувальної 
давності, яке діяло на українських землях. Автор зауважує, що німецьке міське право подібно до сучасного цивільного права 
України розрізняло набувальну і позовну давність. Досвід правового регулювання набувальної давності нормами німецького 
міського права, на думку автора, в частині закріплення екстраординарної набувальної давності та встановлення окремого пра-
вила щодо перебігу строку набувальної давності стосовно майна неповнолітніх осіб може бути використаний при вдосконален-
ні інституту набувальної давності в ЦК України. 

Ключові слова: німецьке міське право, магдебурзьке право, хелмінське право, набувальна давність, володіння.

Простибоженко Т. В. Опыт правового регулирования приобретательной давности в немецком городском праве, 
которое действовало на украинских землях.

Статья посвящена исследованию положений немецкого городского права (магдебургского и хелминского) относительно 
приобретательной давности, которое действовало на украинских землях. Автор отмечает, что немецкое городское право как и 
современное гражданское право Украины различало приобретательную и исковую давность. Опыт правового регулирования 
приобретательной давности нормами немецкого городского права, по мнению автора, в части закрепления экстраординарной 
приобретательной давности и установления особого правила относительно течения срока приобретательной давности каса-
тельно имущества несовершеннолетних может быть использован при совершенствовании института приобретательной дав-
ности в ГК Украины.

Ключевые слова: немецкое городское право, магдебургское право, хелминское право, приобретательная давность, владение. 

Prostybozhenko Т. Experience of legal regulation of acquisitive prescription in german town law, which acted on Ukrainian lands. 
The paper is devoted to the analysis of the German town law provisions (Magdeburg and Kulm) concerning acquisitive prescription, 

which acted on Ukrainian lands. The author observes that the German town law just like the modern civil law of Ukraine differentiated 
the acquisitive and extinctive prescription. The experience of legal regulation of the acquisitive prescription by the German town law 
provisions, in the author’s opinion, can be used in part of establishing the extraordinary acquisitive prescription and providing a special 
rule concerning running of the acquisitive prescription term as to the property of the minors, during improving of the acquisitive 
prescription in the Civil Code of Ukraine.

Key words: German town law, Magdeburg law, Kulm law, acquisitive prescription, possession.
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 РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛІВ РІВНОСТІ 

ТА СВОБОДИ
Проблематика рівності і свободи як основних прав людини досліджувалася багатьма вчени-

ми-юристами та філософами, серед яких особливо слід відмітити С. Алексєєва, Т. Гоббса, Г. Гроція, 
Дж. Локка, С. Оріховського, С. Пуфендорфа, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінозу. Епоха просвітництва дала зна-
чний поштовх розвитку теорії природного права, основні положення якої лягли в основу таких визна-
чних актів як англійський Білль про права 1689 року, перші десять поправок до Конституції США 1789 
року та французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року. Пізніше Статут ООН зобов’язав 
усіх держав-членів ООН поважати й дотримуватися основних прав та свобод людини без розрізнення 
щодо раси, статі, мови чи релігії. Остаточно перелік основних прав і свобод був закріплений Загаль-
ною декларацією прав людини у 1948 році. 

Через два роки Рада Європи, маючи на меті досягнення більшої єдності між країнами-членами РЄ 
шляхом захисту і розвитку прав людини прийняла Конвенцію про захист прав людини і основополож-
них свобод (Європейська конвенція про права людини) [1]. Таким чином, світове співтовариство визна-
ло, що проблема прав людини вийшла за межі державного регулювання й потребує створення відпо-
відних універсальних міжнародно-правових стандартів. Реалізація основоположних прав потребувала 
особливого механізму, який би забезпечував дотримання зобов’язань, взятих на себе державами-учасни-
ками Конвенції. Таким механізмом став Європейський суд з прав людини (далі — ЄСПЛ). Його практи-
ка набула особливої цінності для правової системи Європи, оскільки постійно розширює, конкретизує 
права і свободи, визначені Конвенцією. 

Україна є державою-учасницею Конвенції, а отже має ряд зобов’язань щодо дотримання й виконання 
її положень. Це ж стосується й виконання рішень Європейського суду. Проте, слід наголосити, що їх ви-
конання на території України в багатьох випадках ускладнюється, зокрема, відсутністю гармонізованого 
національного законодавства, неузгодженістю правозастосовчої практики, затягуванням процесуальних 
строків, відсутністю належного фінансового забезпечення тощо. Зростаюча статистика звернень україн-
ців до Європейського суду свідчить про недосконалість вітчизняної судової системи, значну кількість 
недоліків самого процесу здійснення правосуддя [4].

 За таких обставин, коли суб’єкт звернення до суду вичерпує всі можливості національних засобів 
задоволення свого інтересу, актуалізується проблема підвищення ролі Європейського суду в процесі за-
хисту основних прав і свобод. 

Зазначені питання хоча й залишаються на стадії дослідження, проте не є новелами для вітчизняної 
теорії права. Протягом останнього десятиліття певні наукові розробки щодо діяльності ЄСПЛ в кон-
тексті реалізації та захисту основних прав людини були здійснені такими вітчизняними фахівцями як 
А. Беніцький, Л. Горбач, В. Капустинський, В. Кострицький, Л. Липачова, М. Мазур, С. Тагієв, С. Федик 
та багато інших. Разом із цим, подальші дослідження даної проблематики не лише позитивно вплинуть 
на розвиток вітчизняної правової науки, але й сприятимуть подальшій реалізації наукових досягнень у 
практичну юридичну діяльність.

З цієї точки зору, основною метою даної статті є характеристика рішень Європейського суду з прав 
людини у процесі реалізації визначених світовою спільнотою ідеалів рівності та свободи.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних основних завдань Європей-
ського суду з прав людини; характеристика регулятивної ролі його рішень відносно до нормативної час-
тини правової системи України; пропозиція шляхів покращення ситуації у сфері захисту прав людини в 
контексті провідної ролі рішень Європейського суду з прав людини.

Вирішенню зазначених завдань сприятиме використання таких методів як історичний, соціологіч-
ний, функціональний, що дозволить охарактеризувати роль та значення рішень Європейського суду з 
прав людини для судової практики України. Прогностичний метод дозволить змоделювати можливі 
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шляхи подальшого удосконалення стану захисту прав людини з огляду на визначальну роль рішень 
судової інстанції міжнародного рівня.

Останні роки практика ЄСПЛ постійно досліджується та систематизується не тільки вітчизняними 
науковцями, але й представниками практичної юридичної діяльності. Особливої уваги заслуговують 
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України щодо застосування практики ЄСПЛ національними су-
дами. Певним досягненням можна вважати й започаткування редакцією юридичного журналу «Право 
України» серії видань збірника «Європейський суд з прав людини. Судова практика». 

Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, Уря-
довий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, Міністерство юстиції, народні де-
путати України, адвокати та багато інших представників юридичної діяльності постійно підтримують 
дискусію щодо значення міжнародної судової інстанції для України, а також проблем, пов’язаних із реа-
лізацією її рішень та можливих шляхів вирішення недоліків. Численні з’їзди, конференції, круглі столи, 
кулуари також підтримують актуальність даного питання. Чому ж, все-таки, й досі міжнародні органі-
зації продовжують наголошувати на неспроможності України створити належні умови для реалізації 
(виконання рішень) Європейського суду? Чому й досі статистика звернень українців до міжнародної 
судової інстанції за захистом своїх прав та свобод продовжує зростати?

Головним завданням Європейського суду з прав людини є забезпечення основних прав та свобод 
шляхом перегляду рішень національних судів. Разом із цим, слід відзначити, що практика ЄСПЛ має 
значний вплив на національну правову систему України, зокрема, й на систему судочинства. Визна-
чаючи основні цілі та напрями її розвитку і функціонування, Європейський суд, таким чином, визначає 
й розвиток національного законодавства та суспільно-правових відносин в Україні. Цікавим є той факт, 
що в окремих ситуаціях рішення ЄСПЛ стають підґрунтям для закріплення нової норми, яка поступово 
фіксується у законодавстві окремих країн і набуває обов’язкового характеру. Таким чином, формується 
загальновизнана система стандартів судочинства, яку слід розглядати як правові орієнтири для вітчиз-
няних судових інституцій у сфері забезпечення та захисту прав людини.

Беручи до уваги прагнення України щодо членства у Європейському Союзі, є важливим наголосити 
на необхідності проведення низки державно-правових та соціальних реформ, серед яких особливу ува-
гу слід приділити системі судочинства та системі виконання судових рішень. У свою чергу, в контексті 
євроінтеграційних процесів особливе значення для України має забезпечення виконання рішень ЄСПЛ 
як гарантії реалізації прав та свобод людини, утвердження принципу верховенства права. Разом із цим, 
у звіті Європейського суду за 2012 р. зазначено, що кількість справ, які на цей час знаходяться на роз-
гляді, досягла 10447, а Україна посіла четверте місце після Росії, Турції та Італії, ставши одним з осно-
вних джерел справ, які надаються до Cуду [3]. Таким чином, на сьогодні величезна кількість рішень 
у справах, у яких Україна виступає відповідачем, з різних причин залишаються не виконаними у повній 
мірі. Це пов’язано не лише з браком коштів, але й з відсутністю гармонізованої національної норма-
тивно-правової бази, проблемами організаційного характеру щодо реалізації рішень Суду, регулярним 
повторенням аналогічних порушень. Все це вказує на неможливість держави забезпечити чітке та не-
ухильне дотримання взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини, невідповідність існуючим 
європейським та міжнародним стандартам у цій сфері.

З огляду на зазначене, вважається за доцільне запропонувати ряд заходів, які, на нашу думку, спри-
ятимуть розв’язанню проблеми виконання рішень ЄСПЛ, а отже й забезпеченню реалізації в Україні 
основних прав та свобод людини і громадянина.

Так, наприклад, загальновідомою є ситуація, коли прийняте судом рішення у справі зовсім не означає, що 
проблему вирішено по суті. Таке рішення лише створює правове підґрунтя для подальшого усунення нега-
тивних наслідків, відшкодування шкоди та попередження аналогічних правопорушень у майбутньому. Лише 
практичне виконання рішення, фактична реалізація приписів є гарантією захисту порушених прав і свобод. 

За умов, коли національна система судочинства не здатна забезпечити об’єктивне та справедливе ви-
рішення проблеми, особливої значущості набуває міжнародна судова інстанція. Саме її рішення (часто 
прецедентне) стає для особи запорукою гарантованого захисту своїх прав. Проте, на жаль, процедура 
виконання таких рішень на території Україні також залишає бажати кращого. 

У цьому контексті привертають увагу рекомендації парламентської Асамблеї Ради Європи країнам-
членам щодо можливості створення національного органу, відповідального за виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини [2]. Незважаючи на суперечливість даної пропозиції, було б доцільно, на нашу 
думку, більш детально вивчити можливі переваги та перспективи створення подібної інституції, яка б не 
лише сприяла утвердженню в Україні основних демократичних принципів, але й була здатна координува-
ти взаємовідносини між усіма гілками влади. Це, у свою чергу, сприятиме їх результативній, злагодженій 
роботі та усуненню передумов для подальших порушень Європейської конвенції з прав людини.

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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Окремим питанням щодо реалізації рішень ЄСПЛ залишається проблема їх фінансового забезпечен-
ня. У цьому сенсі, окрема стаття Державного бюджету на видатки щодо компенсації шкоди відповідно 
до рішень Суду дозволить вирішити існуючі недоліки.

Науковий аналіз практики Європейського суду з прав людини, її значення для дотримання та забез-
печення основних демократичних цінностей в Україні, а також проведення наукових розробок та ство-
рення відповідних рекомендацій стосовно цієї проблематики сприятиме реформуванню вітчизняного 
судочинства, утвердженню міжнародних та європейських стандартів як у межах правової науки, так і в 
сфері правової практики.

У свою чергу, підвищення рівня правової освіти та проведення загальнопросвітницьких заходів се-
ред населення допоможе частково зменшити кількість порушень прав громадян у процесі судочинства. 
Саме правова неосвіченість призводить до того, що значна кількість людей позбавлена необхідних знань 
щодо процедури захисту своїх прав, можливості звернення з цього приводу до незалежної та авторитет-
ної судової інстанції, а в багатьох випадках й взагалі не обізнана щодо існування Міжнародного суду. 
Крім того, запровадження в системі освіти відповідної програми (а особливо при підготовці майбутніх 
фахівців з права) також сприятиме вирішенню цієї проблеми.

Таким чином, вищезазначене дає змогу зробити наступні висновки. Проблематика рівності й свободи 
як основних прав людини, як найсуттєвіших досягнень цивілізації, пройшла складний і довготривалий 
шлях, вийшовши за межі національних кордонів й ставши одним з основних питань у процесі розвитку 
світового співтовариства.

Європейський суд з прав людини, як загальновизнана міжнародна незалежна судова інстанція, став 
особливим інструментом у процесі захисту та забезпечення прав і свобод людини. Його практика має 
особливу цінність для розвитку континентальної та відповідних національних правових систем, для 
утвердження та реалізації основних демократичних ідеалів у житті суспільстві. За таких обставин, осо-
бливої ролі набувають рішення ЄСПЛ. Вони не лише формують основні правові орієнтири для вітчиз-
няних судових інституцій, але й виступають гарантом у сфері забезпечення та захисту прав людини. 
Проте справжньою гарантією такі рішення можуть вважатися лише за умов, якщо вони будуть безапеля-
ційно виконуватися державою, на яку покладено відповідні правові зобов’язання. Саме тому усунення 
перешкод для їх реалізації на території України забезпечить дотримання нашою державою міжнародних 
і європейських стандартів у сфері прав людини, а також сприятиме утвердженню й реалізації в україн-
ському суспільстві ідеалів рівності та свободи.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Закріплення на конституційному рівні принципового положення про те, що людина, її життя 
і здоров’я, честі і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю, а утвердження 
і забезпечення прав людини є головним обов’язком держави (ст. 3) [1] стало результатом розвитку теорії 
прав людини з одного боку, а з іншого — сприяло подальшій активізації наукових досліджень у цій сфері. 

Природа і сутність конституційних прав, свобод і обов’язків дитини розкривається в межах загальної 
теорії прав людини. Вочевидь турбота про майбутні покоління — першочергове завдання української 
держави й визначальний вектор державної політики. Варто зазначити, що розробка наукової доктрини 
прав дитини, закріплення її на конституційному рівні, деталізація у галузевому законодавстві, приєд-
нання України до міжнародних стандартів прав дитини й впровадження їх у правову основу розвитку 
українського суспільства та держави справа надзвичайно важлива. Водночас, розробка дієвого меха-
нізму захисту прав, свобод та обов’язків людини загалом, і дитини зокрема, першочергове завдання, 
яке сприятиме реальному становленню України як демократичної, правової, соціальної держави. Адже 
недостатньо задекларувати добрі наміри, необхідно прикласти максимум зусиль для їх здійснення та 
утвердження в правовій практиці держави. 

Правове положення дитини стало предметом наукового дослідження у працях вітчизняних та за-
рубіжних вчених: В. Абрамова, Ж. Баттогтох, Н. Борисової, А. Нечаєвої, Є. Микитової, Т. Чумакової, 
О. Вінгловської, С. Індиченко, С. Коталейчука, Н. Крестовської, С. Несинової, Н. Опольської, С. Саблу-
ка та ін. Механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина був предметом дослідження таких 
відомих теоретиків, як В. Копєйчиков, М. Марченко, М. Матузов, О. Малько, В. Хропанюк та ін. Право-
вим аспектам дослідження конституційних прав дитини присвячені також наукові розвідки російських 
учених О. Бондаренко, С. Малініної, але в Україні практично відсутні подібні дослідження. 

Метою даної статті є аналіз правових основ та практики реалізації конституційних прав дитини, ви-
явлення найхарактерніших ознак цих процесів, розробка пропозицій по удосконаленню реалізації кон-
ституційних прав і свобод дитини в Україні.

Важливим елементом правового статусу дитини є права, свободи і обов’язки, якими наділяється ди-
тина згідно із чинним законодавством. Відповідно до правового принципу, закріпленого у ст. 21 Кон-
ституції України, права і свободи є невідчужуваними та непорушними, цей принцип поширюється і на 
дитину, як людську істоту. Також вважаємо, що конституційні норми, які не визначають конкретного 
суб’єкта прав, свобод і обов’язків наділяють дитину широким переліком цих конституційних прав, сво-
бод і обов’язків [2]. Крім того, у ст. 2 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. [3] 
зазначено, що все законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України, Конвенції 
ООН про права дитини, міжнародних договорах та інших нормативно-правових актах. Тому вважаємо, 
що на найвищому конституційному рівні дитина наділяється широким колом конституційних прав і 
свобод, але зважаючи на вікові і фізіологічні особливості, не може повною мірою реалізувати самостій-
но можливості, гарантовані державою. 

Питання, що вважати правами дитини доволі дискусійне [4]. На нашу думку, права дитини варто 
розуміти як систему особистих, соціальних, економічних, культурних та інших можливостей, зу-
мовлену особливостями фізичного, психологічного й розумового розвитку дитини, що визнаються 
та здійснюються у певний період життя людини — дитинства, виходять із принципів природного 
права, загальнолюдських цінностей, визнаних у міжнародному праві та національному законодав-
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стві, гарантуються державою, суспільством, сім’єю та іншими суб’єктами права й мають особливий 
режим та механізм реалізації і захисту. 

Конституційні права дитини, за своєю суттю є основоположними правами дитини; вони закріплюють-
ся в нормах Основного Закону держави і суспільства, наділені вищою юридичною силою, є основою для 
розвитку прав дитини у галузевому законодавстві. Відомий російський учений В. Абрамов запропонував 
класифікувати права дитини за критерієм їх конституційного закріплення, виділяючи абсолютні (основні, 
конституційні права і свободи) та відносні (інші загальновизнані права і свободи дитини) [5, с. 24].

Згідно із Конвенцією ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. критерієм для класифікації 
прав дитини визначена сфера реалізації їх у суспільному житті; у цьому міжнародному стандарті виді-
ляють політичні, економічні, соціальні, культурні права і свободи дітей. Подібної класифікації дотриму-
ються й деякі науковці, зокрема В. Абрамов за сферами діяльності особи виділяє наступні групи прав 
дітей — громадянські (особисті), політичні, соціальні й економічні, культурні [5, с. 24]; С. Котелейчук 
вважає, що діти не виступають суб’єктами політичних прав, оскільки в національному законодавстві 
встановлені обмеження на реалізацію дітьми активного і пасивного виборчого права, також вони не 
можуть об’єднуватися в політичні партії і громадські організації[6, с. 49-70]. Водночас учений визнає 
дитину суб’єктом особистих прав (право на життя, право на повагу честі і гідності, право на захист від 
усіх форм насильства, право на ім’я, право на громадянство, право на свободу слова, світогляду та ре-
лігійних переконань, право на невтручання в особисте життя, сімейне життя, право на свободу слова), 
економічних прав (право на власність, право на заняття підприємницькою діяльністю, право соціально-
го забезпечення), культурних прав (право на вільний розвиток особистості, право на освіту). 

Реалізація права — це складний процес, що за своєю природою є способом існування права, адже цей 
процес втілює правову норму в життя. Деякі вчені відстоюють думку про те, що реалізація суб’єктивних 
прав і свобод людини та громадянина — це отримання суб’єктом права тих соціальних благ, що за-
кріплені за ним нормами об’єктивного права [7, с. 152]. Реалізація права відбувається у визначених 
юридичних формах — додержання, виконання, використання (використання об’єктивних можливостей 
здійснюється суб’єктом реалізації права самостійно) і застосування (за активної участі державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань). Реалізація дитиною конституційних 
прав і свобод зумовлюється її віковими та психологічними особливостями, світоглядом дитини тощо. 

Конституція України у ч. 2. ст. 52 зобов’язує батьків утримувати дітей до їхнього повноліття, таким 
чином, створюючи передумови для задоволення дитиною власних суб’єктивних прав та інтересів. За-
кон України «Про охорону дитинства» в ст. 7 визначає суб’єктів застосування права у процесі реалізації 
конституційних прав і свобод дитини: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні 
та місцеві органи виконавчої влади, трудові колективи, благодійні організації, громадські об’єднання, 
фізичні особи, батьки або особи, які їх заміняють. 

Враховуючи вищесказане, вважаємо що самостійно дитина може реалізувати своє конституційне право 
через додержання, виконання і використання права. Додержання права виражатиметься шляхом пасивної 
поведінки дитини, утримання від вчинення дій, прямо заборонених Конституцією України. Наприклад, 
одне з особистих прав дитини — право на на вільний розвиток своєї особистості, буде реалізованим лише 
за умови, що при цьому не порушуються права і свободи інших людей (ст. 23 Конституції України). 

Суть виконання як юридичної форми реалізації дитиною своїх конституційних прав, полягає у 
здійсненні передбачених конституцією України юридичних обов’язків. Варто зазначити, що одним із 
культурних прав дитини є право на освіту (ст. 53 Конституції України); це право носить імператив-
ний характер, оскільки кожен, у тому числі й дитина, зобов’язується здобути повну загальну середню 
освіту. Згідно із п. 5 ст. 6 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 13 травня 1999 
р. [8], батьки або особи, які їх заміняють, або навчальні заклади, де виховуються діти несуть відпо-
відальність за реалізацію цього права.

Реалізуючи конституційні права і свободи, дитина може скористатися такою формою реалізації 
права як використання — ця форма дозволяє дитині здійснити можливості, закладені в Основному 
Законі держави і суспільства. Зауважимо, що ця форма реалізації права передбачає реалізацію не 
лише певної норми матеріального права, а й інших правових норм. Так, Конституція України гаран-
тує дитині ряд соціальних прав, наприклад, ст. 46 наділяє правом на соціальний захист, у тому числі 
при втраті годувальника. У ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» та Законі України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. [9] деталізується це право — розкри-
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вається зміст державної соціальної допомоги сім’ям із дітьми — довгострокові пільгові кредити на 
придбання житла, пільги багатодітним сім’ям при користуванні житлом, сплаті за комунальних по-
слуг; діти з багатодітних сімей мають пільги — безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів, 
щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних і комунальних закладах, безоплатний 
проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом 
загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом примісь-
кого сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі, внутрірайонних, 
внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання; безоплатне одержання послуг із 
оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
від 4 вересня 2008 р. [10]. Студенти професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних 
закладів мають право на отримання стипендій відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійно-
технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. [11] (стипендії призначаються дітям-інвалідам) та ст. 54 За-
кону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. [12]. 

Реалізація дитиною гарантованого Конституцією України особистого права — права на життя та охо-
рону здоров’я (ст. 27) також здійснюється у формі використання. Закон України «Про охорону дитин-
ства» (ст. 6) передбачає надання дітям безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я; держава сприяє створенню безпечних умов для життя і здоро-
вого розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя. Дер-
жавні органи повинні вживати заходів для: зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності; 
забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям; боротьби з хворобами і недоїданням, у 
тому числі шляхом надання дітям доступу до достатньої кількості якісних харчових продуктів та чистої 
питної води; створення безпечних і здорових умов праці; надання матерям належних послуг із охорони 
здоров’я у допологовий і післяпологовий періоди; забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема 
батьків і дітей, інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, переваг грудного ви-
годовування, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам; розвитку 
просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я; пільго-
вого забезпечення дітей ліками та харчуванням (за законодавством України це положення стосується 
лише певних категорій дітей).

Але, незважаючи, на гарантування державою конституційного права на життя та охорону здоров’я, 
за даними ООН Україна продовжує залишатися країною з одним із найнижчих приростів населення. 
Трапляються випадки халатного ставлення медичних працівників до виконання своїх професійних 
обов’язків, існує в Україні і високий рівень побутового травматизму серед дітей, частими є випадки за-
гибелі дітей від пожеж [13, с. 38-45].

Констатуємо, що чинне законодавство гарантує конституційні права дитини, але, зважаючи на осо-
бливості правового статусу дитини лише деякі з них реалізуються дитиною самостійно, більшісь прав 
можливо втілити у життя лише за допомогою батьків, піклувальників чи державних інституцій. Консти-
туційні права і свободи, які реалізовуються дитиною самостійно відносяться, як правило, до особистих 
прав і свобод — право на гідність, право на життя, право на свободу і особисту недоторканість, право на 
недоторканість приватного життя тощо. Водночас культурні, економічні, політичні права дитини реалі-
зовуються за участі батьків або осіб, які їх замінють. 

Чинне законодавство, базується на тому, що у дитини відсутній необхідний життєвий досвід, а це зу-
мовлює залежність дитини від батьківської волі при виборі способів реалізації, гарантованих державою 
конституційних прав і свобод. Наприклад, право на судовий захист (ст. 55 Конституції України) не може 
бути реалізоване дитиною особисто, зважаючи на складний механізм його реалізації. Гарантоване дити-
ні право на свободу світогляду та віросповідання (ст. 35 Конституції України) реалізовується дитиною, 
як правило, з урахуванням сімейної традиції, світогляду батьків; право на освіту, особливо загальну се-
редню освіту, також визначається фінансовим становищем сім’ї та батьківським вибором. 

Таким чином, ефективність реалізації прав дитини залежить від дорослих (батьків) та державних ін-
ституцій. Недостатньо задекларувати широкий перелік прав та свобод дитини на конституційному рівні, 
врахувавши природні права й міжнародні стандарти. Необхідно зобов’язати державні ограни створювати 
умови для реалізації цих прав і свобод, посилити персональну відповідальність посадових осіб, батьків і 
осіб, які їх замінюють. Також для успішної реалізації конституційних прав і свобод дитини необхідно під-
вищувати рівень правової культури українського суспільства, кожної української сім’ї та кожної дитини. 

Свобода, рівність та гідність особи: практико-прикладні аспекти
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Шульц О. А. Особливості реалізації деяких конституційних прав дитини в Україні.
Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації деяких конституційних прав дитини в Україні. Особливу увагу 

автор приділяє з’ясуванню сутності поняття «конституційні права дитини», розгляду класифікації прав дитини. У статті про-
аналізовано правові основи механізму реалізації прав дитини та практику реалізації особистих, культурних і соціальних прав 
дитини в Україні. 

Ключові слова: конституційні права дитини, реалізація права, міжнародні стандарти прав дитини, особисті права дитини, 
культурні права дитини, соціальні права дитини.

Шульц О. А. Особенности реализации некоторых конституционных прав ребёнка в Украине.
Статья посвящена исследованию особенностей реализации некоторых конституционных прав ребёнка в Украине. Автор 

уделяет внимание исследованию сущности понятия «конституционные права ребёнка», рассматривает различные классифи-
кации прав ребёнка. В статьи анализируются правовые основы механизма реализации прав ребёнка и практика реализации 
личных, культурных, а также социальных прав ребёнка в Украине.

Ключевые слова: конституционные права ребёнка, реализация права, международные стандарты прав ребёнка, личные пра-
ва ребёнка, культурные права ребёнка, социальные права ребёнка.

Shults O. Peculiarities of realization of some constitutional child’s rights in Ukraine. 
The article is devoted to the peculiarities of realization of some constitutional child’s rights in Ukraine. Author spared attention 

research of essence of concept «Сonstitutional child’s rights », considered different classifi cations of child’s rights. In the articles legal 
frameworks of mechanism of realization child’s rights and practical of realization of the personal, cultural and social rights of a child 
are analysed in Ukraine.

Key words: constitutional rights of a child, realization of a right, personal rights of a child, international standards of child’s rights, 
cultural rights of a child, social child’s rights.
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ПРОБЛЕМА ГАРАНТІЙ ДОСЯГНЕННЯ ВИЩОЇ МЕТИ 
НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ У ПРАВАХ 

І СВОБОДАХ ЛЮДИНИ
В сучасних умовах є всі підстави стверджувати, що на основі одних і тих самих конституційних 

норм українська дійсність за волею різноманітних політичних сил набувала різних якісних станів. Не-
обхідність набуття нової соціальної та державної якості вже назріла. Цей висновок є обґрунтованим 
у зв’язку з такими обставинами. Насамперед народ України зробив певний крок на шляху формування 
громадянського суспільства. І, слід визнати, це виражається у протистоянні державі. Показовим є рі-
вень недовіри громадян до державної влади. І в тому, що ця недовіра до цього часу неподолана, значна 
доля вини лежить на державі. Недоліки державної політики призвели до зростання сумнівів в легі-
тимності представницьких органів. Тому консервування існуючої політичної ситуації породжує різно-
манітні ризики, насамперед для держави. Не меншою мірою це загрожує і суспільству. У зв’язку з тим, 
що наше суспільство є державно організованим, наслідком революційного руйнування в сучасному 
світі такої організації, як держава, завжди є економічна, політична, правова дестабілізація суспільства. 
Однією із сторін сучасного протистояння громадянського суспільства і бюрократії є колізія уявлень 
про зміни та стабільність. Те, що з позицій чиновника виглядає стабільністю, зі сторони громадян не-
рідко оцінюється як звичайний економічний, політичний та кадровий застій. Суспільство завжди більш 
динамічне, ніж держава та право. І одним із завдань держави є відповідність динаміці суспільних про-
цесів, а забезпечення такої відповідності відбувається шляхом безпосередньої реалізації народом своєї 
влади, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тому перешкоди 
у забезпеченні синхронності розвитку суспільства і держави здатні створювати як раз проблеми при 
проведенні виборів, відставання партійного будівництва від політичних потреб суспільства. В сучас-
них умовах інструментом синхронізації динаміки політичного розвитку суспільства і держави повинна 
виступати Конституція України. Сьогодні необхідно переходити в нову властивість. І цей перехід мож-
на реалізувати тільки відповідно до Конституції України, до виражених в ній цінностях, принципах, 
пріоритетах. Таким принципом є народний суверенітет, який реалізується через різноманітні форми 
участі народу в політичному житті суспільства. 

Останні роки характеризуються активізацією конституційно-правових досліджень, присвячених про-
блематиці народовладдя, народного суверенітету, конституційно-правовій модернізації, що свідчить про 
її важливість та необхідність вирішення в державному будівництві. Варто відзначити праці таких вче-
них-правознавців, як Ю. Барабаша, А. Грабильнікова, Р. Максакової, Ю. Мірошніченко, О. Мурашина, 
А. Селіванова, О. Тодики, О. Чуб, А. Янчука, О. Плахотніка, В. Шаповала. 

Метою статті є аналіз умов досягнення вищої мети народного суверенітету у правах і свободах лю-
дини та формулювання пропозицій.

Цінність теорії правової держави полягає в максимальних гарантіях природних прав особи. Під пра-
вовою державою слід розуміти не якусь абстрактну державу панування права, а державу, яка макси-
мально гарантуватиме природні права особи, причому не тільки через механізми судового захисту, але 
й через автоматизм дії законів, які захищають дані права. Саме в цьому полягає основне завдання дер-
жави, її органів і посадових осіб. Метою правової держави є розширення прав особи, вдосконалення 
конституційно-правових механізмів їх реалізації та захисту.
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За твердженням Ф. Раянова, з появою ідей правової держави і розвитком цих ідей у взаємозв’язку 
з уявленнями про народ як єдине джерело державної влади в науковій сфері остаточно утвердилося уяв-
лення про пріоритетність суспільства перед державою, більш того, з’явилося уявлення про державу як 
інститут суспільства [11].

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
та спрямованість діяльності держави, яка несе відповідальність за свою діяльність; утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Відповідно до ч. 3 ст. 8 Конституції 
України, кожній людині і громадянину гарантується звернення до суду за захистом конституційних прав 
і свобод безпосередньо на підставі Конституції України [1]. Саме на таких конституційних положеннях 
повинна базуватись сучасна законодавча стратегія. 

Між тим, В. Крусом висловлена категорична позиція, що конституційно-правове обґрунтування кон-
цепту суверенної демократії можливе тільки в рамках теорії конституційного користування, концепту-
альне обґрунтування якої вчений виклав у монографії «Теорія конституційного правокористування» [6].

Сучасна демократія в українській моделі, яка закріплена в Конституції України, ґрунтується на ідеї 
народного суверенітету (суверенітету народу). На цій основі створюється позитивний смисл теорії су-
веренітету народу як конституційно-правова доктрина верховенства народних прав, пріоритету прав і 
свобод людини та громадянина і верховенства народу як джерела публічної влади, що має різні держав-
но-правові форми [13, с. 215].

Б. Кістяківський свого часу відзначав, що завдяки народному представництву та правам люди-
ни і громадянина, що гарантують політичну самодіяльність як окремих осіб, так і груп громадян, 
уся організація правової держави має суспільний, або народний, характер… У правовій державі 
відповідальність за нормальне функціонування правового порядку і державних установ лежить на 
самому народові. Але саме тому, що турбота про державні й правові установи покладена у правовій 
державі на сам народ, вона є дійсно організованою, тобто упорядкованою державою. Ні правопоря-
док, ні державний устрій не можуть бути тривалими, якщо вони не легітимовані суспільною право-
свідомістю [4, с. 570].

Саме суверенітет держави є однієї з найважливіших політичних гарантій прав і свобод людини та 
громадянина. Держава створює систему організаційно-правових гарантій прав і свобод людини та гро-
мадянина (гарантії реалізації, охорони, захисту, матеріальні і процесуальні тощо) і визнає обов’язковими 
для себе міжнародно-правові засоби забезпечення прав і свобод людини. 

Принцип суверенітету відображається в інституті громадянства. Політичні права і свободи грома-
дян є необхідною передумовою буття народу в якості носія суверенітету і єдиного джерела влади, отже 
в основі принципу народного суверенітету, — принцип утвердження і забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина (останні є складовою народного суверенітету). А з іншого боку, лише суверенна 
демократична держава може гарантувати політичні права людини і громадянина [7, с. 385].

Останнім часом вітчизняна конституційно-правова доктрина суттєво збагатилась завдяки практичній 
діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні [5, с. 117]. Вона проявляється у пра-
вових позиціях Конституційного Суду України в сфері прав і свобод людини та громадянина. «Права 
і свободи громадянина, — відзначає А. Селіванов, — як сфера конституційного регулювання, мають 
визнаний орієнтир щодо їх пріоритетного значення і захисту органами правосуддя, і зокрема, Конститу-
ційним Судом» [13, с. 99]. 

Як відзначають А. Селіванов та А. Стрижак, в сфері особистих та політичних прав і свобод люди-
ни Конституційний Суд забезпечує узгодженість та коректує нормативно-правові акти, встановлюючи 
їх відповідність Конституції України, здійснює їх перевірку на предмет правомірності втручання держа-
ви в сферу приватної свободи особи [12, с. 180].

За твердженням проф. А. Портнова, «приймаючи рішення та надаючи висновки, Конституційний 
Суду України виходить з позицій принципу верховенства права, згідно з яким у взаємовідносинах 
із державою особа виступає як рівноправний суб’єкт, спроможний через засоби конституційного су-
дочинства здійснювати захист своїх прав і свобод шляхом доведення ознак неконституційності актів 
суб’єктів, наділених владними повноваженнями, які обмежують або звужують права і свободи, за ви-
нятком випадків, передбачених Конституцією України, — наприклад, за умови воєнного чи надзви-
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чайного стану, що прямо передбачено статтею 64 Конституції України. Правові обмеження, які прямо 
передбачені Конституцією України, містяться у статтях 29, 34, 35, 36, 39, 41, 44. … Наявність право-
вих обмежень у Основному Законі не протирічить принципу верховенства права, оскільки встановлює 
межі права реалізації і закріплює ступінь свободи» [8, с. 24]. В цілому такої точки зору притримується 
С. Пчелінцев, який вважає, що обмеження прав та свобод є важливою складовою забезпечення опти-
мального балансу інтересів особи, суспільства і держави [10, с. 57].

На думку С. Шевчука, «обмеження щодо здійснення фундаментальних прав і свобод, встановлені по-
зитивним законодавством, повинні відповідати критеріям розумності, суспільної необхідності та пропо-
рційності. Для їх належної гарантії найбільш пристосована діяльність конституційних судів та міжна-
родних юрисдикційних органів (Європейського суду з прав людини), яка сприяє всебічному визнанню 
судового прецеденту джерелом права» [14, с. 28].

Тому перед державою постає завдання розробки системи заходів по взаємодії з населенням, почина-
ючи від індивідуальної роботи та впливом на суспільну правосвідомість. «Свобода людини полягає не 
тільки в можливості вчиняти певні дії, але й у праві усувати будь-які перепони на шляху їх реалізації. 
Відповідно, в кожному суспільстві існує певна система культурних, соціально-економічних, політичних 
та юридичних гарантій прав і свобод особи, які визначають характер взаємовідносин особи і держави, 
створюють реальні можливості для здійснення прав і свобод» [2, с. 184]. Для створення справжньої 
свободи людини, не достатньо проголошення його прав і свобод, а необхідна їх реалізація. У свою чергу 
для реального здійснення прав і свобод людини їх необхідно забезпечити.

Права і свободи людини та громадянина визначають мету, зміст та застосування законів, діяль-
ність законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування та забезпечуються правосуддям. 
Це, за твердженням М. Абдулаєва, безпосередньо діючі права [2, с. 185].

Як відзначає О. Лукашева, «суспільний розвиток висуває та буде зносу висувати нові проблеми, все 
більш складні ситуації, які потребують коректування параметрів взаємовідносин «людина-держава». 
Але при цьому незмінним повинен залишатись принцип свободи особи, її вищої цінності, невід’ємності 
належних від народження природних прав та свобод» [9, с. 17].

В юридичній літературі існують різноманітні підходи до визначення сутності гарантій. Одні вчені 
розуміють під ними засоби, способи фактичного забезпечення реалізації прав і свобод громадян, інші 
засоби, способи та умови забезпечення реального здійснення наданих громадянам демократичних 
прав і свобод, треті — умови, методи (способи) і засоби забезпечення фактичної можливості користу-
ватися демократичними правами і організаційно-правові засоби їх захисту. Таким чином, найчастіше 
гарантіями вважаються засоби, способи і умови, що забезпечують здійснення суб’єктивних прав і за-
конних інтересів особи.

Незважаючи на те, що суб’єктами — адресатами, до яких апелює закон з вимогами створення або 
підтримки гарантій прав людини, поряд з державними органами та службовцями, органами місце-
вого самоврядування, є громадяни і громадські об’єднання, все ж головним координатором і єдиним 
суб’єктом конституційно-правової відповідальності за створення і забезпечення гарантій прав та закон-
них інтересів людини є держава.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в конституційному законодавстві існує високий рівень 
норм-декларацій, норм-принципів, норм-цілей та інших видів, що потребують особливого механізму 
гарантування, який на сьогоднішній день відсутній, — навіть, якщо залишити поза предметом дослі-
дження ефективність економічних і політичних гарантій, то стає очевидним наявність суттєвих про-
галин у регулюванні процесуальних механізмів, які перетворюють інститути конституційного права 
в реальні правовідносини [3, с. 61]. Тому, на наш погляд, сьогодні є необхідним і виправданим більш 
детальне конституційно-правове регулювання прав, свобод людини і громадянина, формування кон-
ституційного процесу їх забезпечення.

Для вирішення зазначених проблем, що виникають у сфері конституційно-правового забезпечення 
прав та свобод особи, для формування ефективного конституційного процесу, спрямованого на опти-
мізацію реалізації законних інтересів особистості, на наш погляд, необхідно врахування прав та сво-
бод людини і громадянина в процесі правотворчості. На стадії правотворчості необхідно підтриму-
вати сувору орієнтацію на дотримання прав та свобод. В ході законодавчого процесу слід об’єктивно 
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враховувати різні правові позиції, проводити парламентські слухання з питань концепцій і змісту про-
ектів законів, публічні обговорення політичних партій і громадських об’єднань, у засобах масової 
інформації, виборцями.
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Щербанюк О. В. Проблема гарантій досягнення вищої мети народного суверенітету у правах і свободах людини.
Стаття присвячена аналізу проблеми гарантій досягнення вищої мети народного суверенітету у правах і свободах особи. 

Обґрунтовано, що для вирішення проблем, що виникають у сфері конституційно-правового забезпечення прав та свобод особи, 
для формування ефективного конституційного процесу, спрямованого на оптимізацію реалізації законних інтересів особистос-
ті, необхідно врахування прав та свобод людини і громадянина в процесі правотворчості.
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Щербанюк О. В. Проблема гарантий достижения высшей цели народного суверенитета в правах и свободах человека.
Статья посвящена анализу проблемы гарантий достижения высшей цели народного суверенитета в правах и свободах чело-

века. Обосновано, что для решения проблем, возникающих в сфере конституционно-правового обеспечения прав и свобод лич-
ности, для формирования эффективного конституционного процесса, направленного на оптимизацию реализации законных 
интересов личности, необходимо учет прав и свобод человека и гражданина в процессе правотворчества.

Ключевые слова: народный суверенитет, ограничение народного суверенитета, правовое государство, права и свободы че-
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Shcherbanyuk O. The problem guarantees achievements High society goal of national sovereignty in the rights and freedoms of man.
This article analyzes the problem of guarantees achieving the ultimate goal of popular sovereignty in the rights and freedoms of the 

individual. Proved that to solve these problems encountered in the fi eld of constitutional and legal protection of rights and freedoms, 
to develop a viable constitutional process aimed at optimization of the legitimate interests of the individual must take into account the 
rights and freedoms of man and citizen in the process of lawmaking.

Key words: popular sovereignty, limiting national sovereignty, rule of law, human rights and freedoms and guarantees of rights and 
freedoms.
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ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
ОРГАНІВ ТА ТКАНИН У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Сучасні технології можуть докорінно змінити фактичний зміст поняття громадянської свободи, коли 

люди з фізичними та іншими вадами можуть стати повноцінними учасниками суспільства, а також при-
звести до порушення соціальних норм і, у першу чергу, норм моралі, а згодом і норм права. Так, зо-
крема, прикладом таких зловживань науково-технічним прогресом наразі є проблема незаконної тран-
сплантації органів та тканин людини.

На цьому тлі дослідження проблеми незаконної трансплантації органів та тканин людини вбачається 
вкрай актуальним.

Метою статті є дослідження проблеми незаконної трансплантації органів та тканин людини у кон-
тексті становлення і розвитку четвертого покоління прав людини. 

На думку О. Скакун, у ХХІ столітті можна говорити про становлення четвертого покоління прав 
людини, що є результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини, яке не є безмежним 
[1, c. 213-214].

Окремою ланкою всередині теорії четвертого покоління прав людини є концепція соматичних (від 
грец. soma — тіло) прав людини, автором якої є В. Крусс. Вчений відзначає, що серед правових інтер-
есів особистості на рубежі третього тисячоліття від Різдва Христового, можна виокремити групу таких, 
що засновуються на фундаментальній світоглядній упевненості в «праві» людини самостійно розпо-
ряджатися своїм тілом: здійснювати його «модернізацію», «реставрацію», або навіть «фундаментальну 
реконструкцію», змінювати функціональні можливості організму та розширювати їх техніко-агрегатни-
ми чи медичними засобами [2, c. 43]. 

Зовсім протилежну думку в розумінні четвертого покоління прав людини, з точки зору онтологічного 
підґрунтя, пропонує С. Івєнтьєв. Він намагається закласти під концепцію сучасного покоління прав лю-
дини теологічне, релігійне підґрунтя, що є корисним з точки зору уніфікації та гармонізації аксіологіч-
них засад права в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації.

Слід відзначити, що значна частина юридичних проблем, які в різних країнах розуміються законо-
давцем по-різному, припадає на алотрансплантацію. Гомотрансплантація може бути ще поділена на 
некро- (від померлої людини) та віто- (від живої людини) різновиди, що має велике практичне зна-
чення (термін придатності органу від померлої людини становить 11 років, а від живої — 20). Серед 
аспектів, які було б доцільно виокремити в контексті становлення четвертого покоління прав людини, 
що торкаються зазначених проблем, варто визначити основні сторони тих відносин, що їх формують. 
Зокрема це, крім власне, донору та реципієнта, ще лікарі (або інші кваліфіковані особи), що прово-
дять трансплантацію та дилери — особи, які знаходять донорів для реципієнтів і навпаки. Тут є дві 
проблеми. Перша полягає у тому, що донор та реципієнт за обопільним бажанням хочуть здійснити 
трансплантацію. Друга — коли трансплантацію вчиняють з порушенням волі донору, тобто всупереч 
його інтересам та баченням цього питання.
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Зосередимо поки що свою увагу на першій проблемі, адже вона не є однозначною у філософському та 
теоретичному контексті з точки зору юридичної науки. Так, зокрема виходячи з соматичного права люди-
ни розпоряджатися своїм тілом та життям вона може добровільно виступати донором для іншої людини 
за власним бажанням, а отже, подібні операції з точки зору концепції соматичних прав людини, з позицій 
сутності та змісту четвертого покоління прав людини мають бути легальними. Протилежне буде супер-
ечити такому праву людини. Багато країн, у тому числі Україна, дотримуються позиції, за якої людина 
може бути донором органу, чи тканини, який не може бути відновлений тільки у виключних випадках 
(наприклад, коли мова іде про нирку і видалення однієї не загрожуватиме життю людини, або, коли орга-
ни вилучаються у тяжко хворих, чи померлих від невиліковної хвороби) [3, ст. 377]. Однак, за таких об-
ставин, чи варто вважати злочинцями дилерів, лікарів та донорів? Бо ж якщо вони роблять свою справу 
у межах обопільної згоди донора та реципієнта, то це не суперечить правам останніх по суті. Вони допо-
магають їм досягнути реалізації своїх інтересів — здоров’я, вирішення фінансових проблем тощо.

Що ж стосується другої проблеми, коли донор проти його волі позбавляється тканин, чи органів, то 
це є протиправним апріорі і тут немає місця для риторики. Можна лише відзначити, що шляхом подо-
лання негативних наслідків такої протиправної діяльності є розвиток науки у сфері штучного вирощу-
вання останніх, де вже мають місце серйозні досягнення, а отже є реальна перспектива у осяжному 
майбутньому здійснити ліквідацію чорного ринку трансплантації тканин та органів.

Отже, проблема незаконної трансплантації органів та тканин доктринально обґрунтовано належить 
до четвертого покоління прав людини, їх так званої соматичної групи, однак з практичної точки зору 
вона видається неоднозначною та такою, що потребує удосконалення з боку національних правових 
систем та міжнародного права.
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ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА ТА ІДЕОЛОГІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ «СВОБОДА»: 

ФІЛОСОФСЬКО- ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Сучасна Україна, взявши курс на побудову демократичної, правової та соціальної держави, заклала 

на конституційному рівні принцип плюралізму в широкому значенні, а також заборонила цензуру як 
можливий інструмент придушення свободи слова та совісті (ст.. 15 Конституції України) [1]. Однак за-
борона цензури ще не означає сваволю в інформаційній сфері, яка може ставити під загрозу права лю-
дини та громадянина, що є особливо актуальним сьогодні. Зокрема у політичній сфері, де маніпуляції 
думкою електорату є надто поширеними та такими, що часто виходять за межі моралі, особливого зна-
чення набуває, передусім, зміст політичних програм та ідеологій, адже саме вони формують семантичне 
поле, на ґрунті якого визначається доля нашої країни.

Однією з партій, що нині включає найвищий орган законодавчої влади України є «Свобода», яку 
багато хто визначає як крайню праву або, навіть, фашистську. Проте є і ті, хто вважає їх джерелом подо-
лання корупції та об’єднання українського народу навколо загальнонаціональної ідеї.

Враховуючи те, що вектор даного дослідження визначається філософсько- та теоретико-правовим 
аналізом, політична програма та ідеологія партії «Свобода» буде розглядатися з позицій провідних по-
літичних доктрин, які закладені в концепціях правової, демократичної та соціальної держави. Зокрема 
цією проблематикою займалися такі фахівці, як С. Бобровник, О. Богініч, С. Гусарєв, А. Колодій, О. Ло-
щихін, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, А. Селіванов, С. Стеценко, Ю. Шемшученко та ін.

Метою статті є наукова оцінка політичної програми та ідеології політичної партії «Свобода» з пози-
цій філософії права та теорії держави і права. 

Для того, щоб дати наукову оцінку політичній програмі партії «Свобода», варто дослідити її логіч-
ний зміст та провести паралелі з існуючими науковими поглядами, іншими думками в контексті мети 
даної публікації.

Політична програма партії «Свобода» (далі — Програма) складається з восьми розділів [2], кожен з 
яких розкриває загальне бачення представниками цієї партії як засад політичної системи в цілому, так 
і конкретних аспектів суспільно-політичного, економічного та політико-правового життя України. Вра-
ховуючи те, що обсяг даної публікації обмежений відповідними вимогами, проаналізовано буде тільки 
перший розділ з усієї Програми, що є своєрідною загальною частиною сутності політичних поглядів 
партії «Свобода».

Положення першого розділу програми можна представити кількома групами, які торкаються різних 
питань конституційного ладу, а також закладають спеціально-галузеві підвалини врегулювання окремих 
питань у суспільно-правовій сфері. Зокрема, безпосередньо торкаються норм Основного закону такі по-
ложення.

1. Про виборче право (люстрація; позбавлення посад колишніх працівників КДБ та колишніх чле-
нів КПРС; вимоги до осіб, що можуть бути обрані Президентом України, народним депутатом або 
суддею; пропорційність представлення в органах державної влади за національною ознакою; пропо-
рційна система виборів за відкритими списками; мажоритарно-пропорційна для повітових (облас-
них) та мажоритарна для міських, селищних та сільських рад; обрання голів відповідних рад голо-
сування громади у два тури; рівний доступ до ЗМІ та безкоштовна політична реклама, починаючи 
з трьох останніх місяців до виборів; зобов’язання кандидатів вказувати свою національність, попе-
редні посади та участь у партіях, починаючи з радянських часів та знімати їх у разі ненадання такої 
інформації; рівна участь у виборчих комісіях представників усіх політичних сил, що беруть участь у 
виборах).
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2. Принципи роботи органів публічної влади (прийняття антикорупційного закону про звітність по-
садових осіб та членів їх сімей не тільки у частині доходів, але й видатків; позбавлення депутатської 
недоторканості за кримінальні та економічні правопорушення; заборона притягнення до юридичної 
відповідальності за політичну позицію, у тому числі під час голосування, окрім випадків, коли це має 
антидержавний, антиукраїнський чи українофобський характер; обмеження терміну дії парламенту та 
місцевих рад з 5 до 3 років та скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб; запровадження 
дактилоскопічного голосування; заборона збільшення розміру заробітної плати та інших матеріальних 
винагород народним депутатам протягом терміну дії їх повноважень; запровадження обрання суддів 
громадою (першої інстанції) та складом судової гілки влади, а також заміна пожиттєвого призначення 
на посаду судді будь-якого рівня на терміновий (максимум 10 років); забезпечення прозорого і загально-
доступного функціонування єдиного реєстру судових рішень для уніфікації застосування права судами; 
встановлення особистої майнової відповідальності за завдання моральної та / або матеріальної шко-
ди діями відповідної посадової особи, замість відповідальності держави; забезпечення територіальним 
громадам права відкликання депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та права висловлювати не-
довіру голові виконавчого комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом 
референдуму; збільшення частки місцевих бюджетів із наданням пріоритету інтересам територіальної 
громади перед потребами державного бюджету; запровадження практики якнайширшого прямого наро-
довладдя у територіальних громадах — референдуми, плебісцити, загальні збори тощо; проведення міс-
цевих референдумів із життєво важливих питань; запровадження механізмів вето громади щодо рішень 
органів місцевого самоврядування; поглиблення впливу місцевого самоврядування на життєдіяльність 
громади шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорга-
нізації населення; надання дозволу щодо наділення землею на нове будівництво у населених пунктах 
тільки за згодою цих органів, окрім випадків загальнодержавної потреби; вирішення спірних земельних 
та будівельних питань шляхом проведення місцевих референдумів).

3. Форма української держави (винесення на всенародне обговорення проекту закону про нову три-
рівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яку складають 300 повітів, а також 
міста, селища і села).

4. Кримінальне право (запровадження у кримінальному законодавстві принципу «чим вища держав-
на посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин»; запровадження кримінальної від-
повідальності за будь-які прояви українофобії, надання дозволу всім психічно здоровим та несудимим 
громадянам України вільно набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю).

5. Суспільно-політичні засади (встановлення в паспорті та свідоцтві про народження графи «націо-
нальність» із правом вибору за власним свідоцтвом про народження або батьків).

Отже, хотілося б зупинитися передусім на тому, що становить саме політичну складову як підґрунтя 
політичного режиму, який може скластися у разі реалізації Програми. Насамперед, виходячи з того, що 
Всеукраїнське об’єднання (далі — ВО) «Свобода» має праву політичну орієнтацію [3, 4], тобто «висту-
пає за природну (за винятком радикальних правих) нерівність та дотримується принципів капіталізму 
[5] (приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наяв-
них ресурсів, максимізації прибутку (капіталу)» [6], або дотримується «соціального панування, що ви-
ражає інтереси панівного соціального класу або певної пануючої групи всередині пануючого класу» [7], 
можна припустити, що політична сила є джерелом пропагування соціальної нерівності за національною 
ознакою. І цьому є як прямі, так і непрямі свідчення у положеннях першого розділу Програми, зокрема 
у тих, які стосуються необхідності вказування національності у документах, що посвідчують особу або 
у біографії під час виборів. Крім того, прямим свідченням такої правої політики є бажання винести на 
загальнодержавне обговорення питання про пропорційність участі населення у владі за національною 
ознакою. Навіть частина назви Програми — «Програма захисту українців» має відповідне забарвлен-
ня, виокремлюючи всередині української політичної нації тільки етнічних українців. Також до прямих 
свідчень можна віднести встановлення кримінальної відповідальності за прояви українофобії замість 
загального принципу прояву будь-якої фобії, нетерпимості до представників будь-якої нації тощо.

З іншого боку, стан української мови, взагалі україномовного, україно-культурного простору з часів 
набуття Україною незалежності є багато в чому проблемним і, можливо, потребує таких радикальних 
заходів для відродження із застереженнями, викликаними необхідністю дотримуватися як проголоше-
ного статусу нашої держави як правової, соціальної та демократичної держави, в основі суспільного та 
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конституційного ладу якої лежать гуманістичні та ліберальні цінності. Свідченням усвідомлення таких 
проблем української нації, української свідомості та української ідентичності, патріотизму тощо є епі-
граф до програми, який містить заклик до побудови Великої Української держави як протилежність тій 
прикрій дійсності, що властива Україні останні кілька десятків років. На цьому тлі сама назва партії ВО 
«Свобода» є віддзеркаленням прагнення її прибічників позбутися тих чисельних кайданів, що не дають 
повноцінно розвиватися українській нації, українській державі. Однак нашим завданням є попереджен-
ня редукції негативного досвіду минулого щодо діяльності крайніх правих партій з позицій прогресив-
них концепцій сучасної держави.

Як вже зазначалося вище, положення першого розділу Програми, яка має на меті подолання скрут-
ного суспільного та політико-правового становища сучасної України, можна поділити на дві умовні 
групи — виборче право та принципи роботи органів публічної влади. Інші умовні групи наскрізь 
пронизані ідеєю децентралізації та підвищення ролі муніципального та взагалі місцевого самовря-
дування із наданням широких можливостей контролю відповідним територіальним громадам. Про-
понується також змінити територіальний устрій держави, який складатиметься не з кількох десятків 
областей, а з трьохсот (!) повітів, які будуть мати у своєму складі міста, селища та села, що ще більш 
сприятиме підвищенню ролі місцевого самоврядування. Також, продовжуючи такий загальний век-
тор децентралізації влади у країні, ВО «Свобода» пропонує змістити акценти у принципах бюджет-
ного процесу, визначивши більш пріоритетними інтереси територіальної громади, аніж наповнення 
державного бюджету з ущемленням відповідних місцевих потреб.

Крім того, вплив територіальних громад буде поширюватися не тільки на органи місцевого само-
врядування, але й на місцеві державні органи, а саме можливість обирати місцевих суддів (у судах 
першої інстанції міста, селища, села), висловлювати їм недовіру, в тому числі, керівнику органів 
внутрішніх справ).

Поряд із підсиленням територіальних громад Програма передбачає послаблення «моноліту» влади 
державної та надання їй більшої динамічності та підвищення внутрішньої конкуренції. Зокрема йдеться 
про скорочення термінів обрання депутатів, президента, голів місцевих рад та ін.

Такий напрямок основоположних засад політичної програми ВО «Свобода» не є випадковим, адже 
сьогодні значення муніципалізму «оцінюється як історично еволюційний і закономірний етап лібе-
ралізації та демократизації суспільно-політичного життя цивілізованих держав, що детермінується 
об’єктивними потребами розвитку соціуму. Це об’єктивно необхідний процес функціонування цивілізо-
ваних демократичних держав на основі принципів верховенства права і визнання людини, її прав і сво-
бод найвищою соціальною цінністю. У цьому аспекті варто розуміти зафіксований у Хартії про місцеве 
самоврядування (Рада Європи) мотив її прийняття: охорона і посилення місцевого самоврядування в 
різних європейських країнах є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децен-
тралізації державної влади» [8, с. 82].

Однак ВО «Свобода» не просто пропагує розвиток муніципалізму в цілому, а зміщує акценти на роз-
виток саме автономних утворень всередині нього, зменшуючи владу органів місцевого самоврядування 
та підсилюючи рівень їх контролю з боку територіальної громади в цілому та окремих її автономій.

Тому важливо зазначити, що «автономні утворення слід відрізняти від органів місцевого самовря-
дування, хоча ці поняття доволі схожі» [9, с. 87]. Спільні риси понять та різницю між ними пере-
конливо охарактеризував ще у 1906 р. відомий російський правознавець Ф. Кокошкін: «…Обласна 
автономія не є утворенням держави в державі, — писав він, — а лише перенесенням частини законо-
давчої діяльності однієї і тієї ж самої держави з центру на місця, інакше кажучи, поширення на галузь 
законодавства основного принципу місцевого самоврядування, внаслідок чого місцеві справи мають 
вирішуватися місцевими виборними людьми. Обласна автономія і місцеве самоврядування є явищами 
одного й того ж порядку; між ними не можна провести різкої, принципової межі. У будь-якому розви-
неному самоврядуванні завжди містяться зародки автономії, які в певних умовах можуть розвинутися 
до справжнього автономного утворення» [10, с. 7].

Таким чином, можна підсумувати, що політична програма ВО «Свобода» переважно утверджує праг-
нення до реалізації найбільш актуальних та прогресивних, визнаних у Європі та на рівні міжнародного 
права способів побудови демократичної, правової й соціальної держави, не дивлячись на елементи, що 
здебільшого лише натякають на їх квазірадикальну праву політичну орієнтацію.
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МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
ЯК ЗАСОБУ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ
Важливим засобом забезпечення прав і свобод людини є вплив права на суспільні відносини. 

Саме правовий вплив є важливим аспектом дії права, він забезпечує не лише проголошення та закрі-
плення рівності, свободи та демократії, а є реальним засобом їх впровадження і захисту. Зазначене 
обумовлює актуальність дослідження правового впливу як гарантії забезпечення і реалізації свободи 
та рівності людини.

Дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників, що безпосередньо забезпечують правовий 
вплив, зумовлює необхідність виокремлення особливостей такого впливу через характеристику його 
основних ознак.

Питання правового впливу та правового регулювання були предметом дослідження багатьох вітчиз-
няних вчених, серед яких А. Денисова, А. Заєць, О. Зайчук, М. Козюбра, О. Копиленко, Н. Оніщенко, 
Т. Тарахонич та ін. Однак характеристика правового впливу та регулювання в аспекті прав і свобод не 
аналізувалась.

Метою даної статті є визначення ознак правового впливу як засобу забезпечення прав і свобод люди-
ни та виокремлення його функціонального призначення.

На нашу думку, ознаки правового впливу — це його риси та характеристики, що визначають цю ка-
тегорію як самостійну, відокремлюючи її від суміжних чи аналогічних понять та характеризують її як 
засіб гарантування прав і свобод. Узагальнюючи існуючі в сучасній літературі наукові погляди на про-
блему визначимо в якості ознак правового впливу наступні:

1. за своєю природою правовий вплив є складовою змісту дії права. При цьому правовий вплив ви-
являється не в дії права як сукупності правових норм, а має форму «духу» (змісту та сутності) права;

2. є частиною системи соціального впливу;
3. правовому впливу в системі управління суспільством належить особливе місце, оскільки він являє 

собою один із важливих організаційних факторів спрямованих на забезпечення ефективності практич-
ної діяльності людей;

4. є результативним нормативно-організаційним засобом регулювання суспільних відносин як спеці-
альної системи власне правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації), так і інших пра-
вових явищ (правосвідомості, правової культури, правових принципів);

5. має специфічні цілі, тобто передбачає досягнення не лише законності, а й дотримання і підтримку 
правового порядку за умови застосування засобів, які забезпечують правовий вплив;

6. змістом правового впливу є взятий в єдності і різноманітності весь процес впливу права на по-
літичні, економічні та інші суспільні відносини, які безпосередньо правом не врегульовані, але на які 
вони впливають [1, с. 59];

7. правовий вплив охоплює правове регулювання, що дає можливість визначати його як ширше за 
обсягом поняття;

8. має власний механізм та його внутрішні елементи;
9. має організаційний та упорядкований характер і полягає в тому, що здійснюється за допомогою 

різноманітних, але водночас таких, що діють узгоджено, правових засобів;
10. розглядається як багатостороння та комплексна (психологічна, державно-вольова, формальна, 

нормативна тощо) дія права;
11. характеризується необов’язковістю застосування примусу;
12. здійснює безпосередній вплив на суб’єктів права, що не передбачає чітко визначеного та регла-
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ментованого порядку дій таких суб’єктів;
13. наділений можливістю встановлення варіантності поведінки суб’єктів;
14. здійснюється в різних сферах суспільного життя та знаходить відображення в соціальній, інфор-

маційній, виховній та іншій ролі права;
15. пов’язаний з тими суспільними відносинами, які не регулюються правом, але на які поширюєть-

ся його дія;
16. формується не лише за допомогою таких засобів, як норми права, а й залежить від рівня правової 

культури, що сформувався в даному суспільстві. 
Метою правового впливу є досягнення правового результату, який являє собою остаточну реалізацію 

призначення права як засобу управління, що має як регулятивний, так і охоронний зміст, що забезпечує 
права і свободи особи. Звідси можливо виокремити два аспекти результативного впливу права:

а) позитивний правовий вплив, результатом якого є настання позитивних наслідків, що пов’язані з 
правомірною поведінкою, в тому числі у сфері прав і свобод людини. При цьому позитивні результати 
передбачають як наявність безпосередньої вигоди, так і незастосування до суб’єкта, що дотримується 
вимог таких правових норм, заходів обмежувального характеру. Мова йде про утримання суб’єкта від 
порушення права уповноваженого суб’єкта;

б) негативний правовий вплив, результатом якого є настання негативних наслідків, що пов’язані 
з вчиненням правопорушення. Негативні результати можуть бути передбачені санкціями повного 
та неповного характеру. Повна санкція передбачає самостійне покарання, а неповна такого покаран-
ня не передбачає, однак її негативний характер проявляється в тому, що правопорушник позбавля-
ється можливості використання вигоди, яку він бажав отримати, здійснюючи протиправне діяння 
[2, с. 383].
У сучасній юридичні літературі проблема результативності правового впливу розглядається з 

точки зору його негативних наслідків, що передбачені за порушення закріпленого у правовій нормі 
правила поведінки. У першу чергу це пов’язано з тим, що здебільшого правові норми, що закрі-
плюють певні правила поведінки, розраховані на законослухняних суб’єктів їх застосування. Тому 
говорити про негативні наслідки як про єдино можливий результат юридично значущої поведінки, 
некоректно. До того ж змістом забороняючих норм, як власне і зобов’язальних та уповноважую-
чих, є модель типової поведінки, а тому санкції таких норм встановлюють негативні наслідки не 
за відхилення від змодельованої поведінки (оскільки поведінка суб’єкта, який притягується до від-
повідальності, відповідає закріпленому в цій нормі стандарту поведінки), а за скоєння діяння, що 
кваліфікується як правопорушення. Саме тому правовий вплив у будь-якому випадку має певний 
результативний характер.

Важливим для дослідження сутності правового впливу та його ролі в забезпеченні прав і свобод є 
необхідність виокремлення його функціонального призначення як сукупності функцій, тобто напрямків 
правової дії. Саме функції права визначають динамічний аспект правового регулювання та його можли-
вості щодо закріплення, гарантування та захисту прав і свобод людини.

Маючи тісну взаємодію з державою право є соціальною цінністю і виконує самостійні функції в сус-
пільстві, які дають уявлення про основні напрямки його впливу на державно-правову та суспільно-пра-
вову дійсність та забезпечення суб’єктивних прав. У зв’язку з цим функції правового впливу, на нашу 
думку, мають наступні особливості:

• є похідними від сутності правового впливу;
• у своїй сукупності відображають місце і роль правового впливу в системі соціального регулювання;
• передбачають напрямки здійснення такого впливу на соціальну дійсність;
• напрямки правового впливу покликані вирішувати певні завдання, що пов’язані з досягненням 

мети правового впливу.
Отже, під функціями правового впливу необхідно розуміти основні напрямки здійснення такого 

впливу на соціальну дійсність, що відображають сутність правового впливу, його місце та роль у со-
ціальній системі та пов’язані з вирішенням певних завдань, основними з яких є закріплення та забез-
печення прав і свобод людини.

Функції правового впливу мають багатоаспектний характер, вони є засобами реалізації різноманіт-
них завдань, здійснюються у різних сферах життя та за відповідною системою суб’єктів і методів. Це 
надає можливість класифікувати зазначені функції за наступними критеріями:
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Слово молодим

І. За ступенем розвитку суспільних відносин:
1. статичні функції, що пов’язані із здійсненням впливу на вже існуючі суспільні відносини. Важли-

вим аспектом цих функцій є визначення лише суб’єктивних прав;
2. динамічні функції, що пов’язані із здійсненням впливу на розвиток нових суспільних відносин. 

У сфері прав і свобод це виявляється у приведені системи прав і свобод у відповідність до потреб сус-
пільства.

ІІ. За призначенням правового впливу:
1. функція упорядкування, що передбачає можливість використання правових та неправових засобів 

з метою впорядкування суспільних відносин. Об’єктом такої функції виступають відповідні суспільні 
відносини, що включаються до предмету правового впливу. Вона здійснюється шляхом використання 
відповідних способів правового впливу. Упорядковування суспільних відносин при цьому повинно здій-
снюватись з урахуванням певних принципів, зокрема принципу свободи, формальної рівності, справед-
ливості;

2. функція гарантування, що передбачає гарантування свободи суб’єктів права в процесі здійснення 
на них впливу права, що належить до складної системи гарантів свободи суб’єктів права. Така система 
повинна включати в себе: а) принцип свободи як один із принципів здійснення правового впливу на сус-
пільні відносини, що входять до його предмету; б) наявність взаємокореспондуючих прав та обов’язків 
суб’єктів права; в) наявність спеціальних гарантій реалізації суб’єктивних прав; г) наявність правових 
стимулів або правових обмежень, що одночасно спонукають до позитивної реалізації права та звужують 
свободу суб’єктів права з метою неспричинення шкоди іншим суб’єктам;

3. функція координації інтересів суб’єктів права, що включає в себе інтереси на які спрямову-
ється правовий вплив. Р. Ієрінг зазначав, що право є захищеним державою інтересом [3, с. 58]. При 
цьому інтерес як категорія розглядається неоднозначно. Зокрема у психологічній літературі інтер-
ес аналізується як суто психологічне явище, що пов’язується із задоволенням потреб суб’єкта. На 
нашу думку, інтерес необхідно розглядати як певну спрямованість поведінки суб’єкта на конкретний 
результат (об’єкт), що пов’язаний із задоволенням його об’єктивних потреб. Саме тому в даному ви-
падку інтерес розглядається як явище об’єктивне, що зазвичай проявляється у поведінці соціального 
суб’єкта. Така поведінка завжди спрямована на певний результат. Цей результат пов’язаний із задо-
воленням потреб соціального суб’єкта, що обумовлює вияв у праві волі, змістом якої є інтерес. Право 
акумулює суспільну, групову та індивідуальну волю громадян в їхньому гармонійному поєднанні, 
згоді та компромісах. Воля пронизує діяльність людини, його цілеспрямовану поведінку в усіх, у 
тому числі і в правовій, сферах життя. Розуміння волі у праві виключає зведення права до знаряддя 
насилля держави, засобу пригнічення ним індивідуальної волі. Складається ілюзія, що право йде від 
держави. В ідеалі держава в особі своїх законодавчих органів «підносить до рангу закону» суспільні, 
групові та індивідуальні інтереси, що відповідають принципам справедливості, свободи, демократії, 
рівності і гуманізму;

4. інтегративна функція виявляється в тому, що правовий вплив здійснюється на загальнозначущі 
суспільні відносини. Це означає наявність у суб’єктів цих відносин спільних інтересів, що зумовлю-
ють необхідність їх стати учасником саме цієї сфери відносин. Спільні інтереси передбачають наявність 
спільних потреб. Разом із тим зі вступом до будь-якої соціальної системи такі спільні потреби не зника-
ють, а отже, не зникають і спільні інтереси. Останнє означає, що не зникають і суспільні відносини, що 
підпадають під дію правового впливу. Саме тому зазначена функція може виявлятись в тому, що члени 
різноманітних соціальних груп інтегруються у суспільство, оскільки вступають у суспільні відносини, 
що зазнають правового впливу;

5. функція моделювання передбачає можливість моделювання певних різновидів поведінки 
суб’єктів з метою досягнення необхідної мети правового впливу, а також способи та механізми його 
здійснення. Об’єктом зазначеної функції виступають поведінка, діяльність суб’єктів права та сус-
пільні відносини. Предмет функції моделювання складають процеси визначення варіантів можливої 
поведінки суб’єктів права. Така функція здійснюється шляхом застосування існуючих способів здій-
снення правового регулювання;

6. орієнтаційна функція спрямована на орієнтацію суб’єкта права відносно необхідної та можливої 
поведінки, а також існуючих варіантів такої поведінки. При цьому важливим є визначення онтологіч-
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ного статусу суб’єктивного права та юридичного обов’язку. Якщо юридичний обов’язок може розгля-
датись з позиції категорії «сутнісного та необхідного», то суб’єктивне право розглядається з позиції 
категорії «сутнісного та можливого». Можливе — це те, що може бути, а може і не бути, при цьому 
поведінка може відповідати нормативній моделі, а може не відповідати їй, і негативні наслідки щодо 
суб’єкта не настають. Противагою суб’єктивному праву є юридичні обов’язки, які характеризуються 
категорією «необхідне» та передбачають варіанти необхідної поведінки, що стримують зобов’язану сто-
рону від задоволення власних інтересів і забезпечують можливість діяти в інтересах уповноваженої 
сторони. Разом із тим юридичний обов’язок дозволяє вчиняти передбачені законом дії, тим самим утри-
муючи суб’єкта від можливості вчинення діянь, що протирічать суб’єктивному праву іншої сторони та 
передбачають застосування покарання [4, с. 46];

7. інформаційна функція, що передбачає інформативний вплив права на поведінку суб’єктів права. 
Інформація виступає як необхідний засіб для нормального функціонування суспільства та держави в 
межах інформативного простору. Результатом такої функції є сприйняття свідомістю суб’єктів інформа-
ції та трансформування її у мотиви їхньої поведінки. Зазначена функція правового впливу реалізується 
за допомогою системи правових засобів, основним призначенням яких є інформування суб’єктів щодо 
можливостей вибору варіантів поведінки в межах норм права та спричинення певного впливу, що за-
безпечуватиме їхню правомірну поведінку [4, с. 46]. Також за допомогою юридичних норм відбувається 
доведення до відома учасників суспільних відносин позиції держави щодо необхідної та можливої по-
ведінки, повідомляється про засоби за допомогою яких забезпечується досягнення такої поведінки, та 
про наслідки порушення правових норм [5, с. 291];

8. правостимулююча функція, що здійснюється шляхом застосування правових засобів впливу, осно-
вне місце серед яких посідають правові стимули. Зазначена функція правового впливу основним при-
значенням правових засобів вбачає стимулювання правомірної поведінки та засудження протиправної 
як такої, що суперечить інтересам особи та суспільства в цілому. Правостимулююча функція залежить 
від свідомості та волі суб’єктів права і спрямована на створення позитивних умов для здійснення інтер-
есів, що забезпечують можливість формування позитивної правової мотивації суб’єкта шляхом попе-
редження можливого вчинення правопрушення;

9. правообмежувальна функція правового впливу передбачає можливість утримання від протиправ-
ного діяння та реалізується шляхом використання негативних засобів (заборон, обов’язків) і не включає 
позитивні заходи (дозволи, пільги, заохочення), що є характерними для правостимулюючої функції пра-
вового впливу [6, с. 79]. При цьому необхідно мати на увазі, що правообмежувальні засоби не повинні 
обмежувати права та свободи людини інакше, ніж з метою захисту конституційного ладу, забезпечення 
оборони країни та безпеки держави;

10. соціальна функція правового впливу реалізується через соціальні чинники, які в своїй сукупності 
та взаємодії беруть участь у забезпеченні реальності права на всіх етапах його функціонування. Саме 
вони у своїй сукупності утворюють соціальне середовище дії права і зокрема доведення правових норм 
та приписів до загального відома, спрямування поведінки суб’єктів шляхом викладу в правових актах 
соціально корисної інформації, формування правом соціально-корисних прикладів поведінки та соці-
ально-правового контролю [7, с. 93];

11. виховна функція передбачає здійснення правового впливу на волю та свідомість людей з метою 
формування психологічних переконань та ціннісних орієнтацій, що спрямовані на правомірну поведін-
ку, виховання поваги до права, пропаганду ідей гуманізму, справедливості, демократизму, пріоритет 
прав та свобод людини.

В реальному житті всі функції правового впливу поєднуються між собою забезпечуючи в сукупності 
єдиний, цілеспрямований процес правового впливу на різні галузі суспільних відносин. Кожна з функ-
цій перебуває на стадії безперервної зміни [8, с. 19].

Таким чином необхідно зазначити, що категорія функції правового впливу є важливою, адже її до-
слідження передбачає з’ясування інтегративних властивостей правового впливу як динамічної системи. 
Це пов’язано з тим, що правовий вплив має певні функції, а отже, і певні особливості, що виявляються в 
цих функціях. Функції правового впливу характеризують вплив права як самостійний напрямок дії пра-
ва, визначають його природу та є важливим аспектом виокремлення місця правового впливу в системі 
правових категорій.
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аналізуються функції правового впливу, обґрунтовуються критерії їх класифікації.
Ключові слова: правовий вплив, функції, мета, права і свободи особи. 

Головчук В. Н. Цель и функции правового воздействия как средства обеспечения прав и свобод личности.
Определяется понятие и признаки правового воздействия, характеризуется его цель как средства обеспечения прав и сво-

бод личности, анализируются функции правового воздействия, обосновываются критерии их классификации.
Ключевые слова: правовое воздействие, функции, цель, права и свободы личности.

Holovchuk V. The purpose and function of legal action as a means of guaranteeing the rights and freedoms of the individual.
Defi ned concepts and signs legal exposure, characterized his goal as a means of ensuring human rights and freedoms, analyzes the 

functions of legal enforcement, justifi ed criteria for their classifi cation.
Key words: legal effect, function, purpose, rights and freedoms of the individual.
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ВИЗНАЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: 
ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ПОГЛЯДИ

Доктрина вважає поняття ґендеру одним з найважливіших результатів розвитку філософії та ідео-
логії прав людини. В основі ґендерного підходу лежать ідеї рівноправ’я, свободи та поваги до гідності 
особи, які в умовах сучасного цивілізованого суспільства набули нових ознак. Тому є великою помил-
кою розглядати ґендер як виключно боротьбу жінок за рівні з чоловіками права, чи лише як їх боротьбу 
за свої права, чи як намагання жінок взяти «історичний реванш» у взаємовідносинах з чоловіками. 
Слід визнати, що сучасний світ дійсно не надає фактичної можливості чоловікам і жінкам користува-
тися рівними правами, хоча юридично такі права часто проголошені як рівні. Так само слід визнати, 
що історично саме жінки були більш дискримінованою групою, що певною мірою відбилося на їх су-
часному стані в суспільстві. Не можна стверджувати, що чоловіки є абсолютно юридично захищеними 
у своїх правах і що вони не потерпають від дискримінації за статевою ознакою [2, с. 11]. На цих проти-
річчях і базується актуальність представленого дослідження — винайти, сформулювати та вирішити 
хоча б на теоретичному рівні певну сукупність проблем, що мають ґендерний характер.

Отже, ґендер не має чоловічого чи жіночого обличчя. Водночас статевий аспект був наявним у бо-
ротьбі за рівноправ’я. І про цей аспект слід згадати, бо саме він мав принципове значення для форму-
вання поняття ґендеру та ґендерної рівності.

Ґендерна рівність — складова загального принципу рівності як принципу демократичної побудови 
суспільства. Право розуміють сьогодні як рівну міру свободи всіх і кожного — чоловіків і жінок [1, 
с. 104]. Правовий принцип рівності означає відсутність будь-якої нерівності чи обмежень прав особи та 
громадянських свобод. Його реалізація передбачає існування справедливого суспільного устрою, в яко-
му політико-правові реалії забезпечують максимальне дотримання прав особи. У правовій площині ґен-
дерна рівність функціонує як складова загального принципу рівності. Заснована на природно-правовій 
концепції, вона, водночас, є відмінною від інших структурних елементів принципу юридичної рівності, 
зокрема, рівності незалежно від віку, національності, раси, оскільки в юридичному вимірі рівність має 
два аспекти: рівні права та рівні можливості [6, с. 22].

Рівність чоловічої та жіночої статі означає рівність соціального статусу, всезагальну участь в усіх 
сферах суспільного, державного та приватного життя на основі самоусвідомлення особистих потреб 
та інтересів, подолання елемента ієрархічності, за якою чоловіки історично розглядалися як істоти 
вищі, а результати їх діяльності заздалегідь оцінювалися як суспільно більш значущі, ніж ті, що 
були досягнуті жінками.

Рівність прав означає наділення чоловіків та жінок юридично однаковими правами в усіх сферах 
життя та юридичне забезпечення рівних умов їх здійснення. Проте рівність прав не означає рівних мож-
ливостей у їх реалізації. Тому виникає третя складова — необхідність забезпечення рівності можливос-
тей у здійсненні юридично наданих прав [8, с. 164].

Рівність можливостей — це фактична можливість користування правами й свободами людини неза-
лежно від статі. Рівність можливостей забезпечується системою засобів рівного розподілу цінностей, 
що має виключати дискримінацію за статевою ознакою та уникати будь-якої можливості негативного 
впливу на життєдіяльність та самовираження особистості.

Можна сказати, що, з одного боку, думки сучасних науковців збігаються щодо питань ґендерної 
рівності, ґендерної політики та її впровадження у політичне та суспільне життя держав, а з другого — 
і до сьогодні ведуться спори щодо визначення ґендеру та його реалізації на практиці, бо сам по собі 
ґендер — незвичайний правовий інститут, а певний елемент, що є складовою не тільки кожної галузі 
права, а ще й структурною частиною суспільної моралі, етики, психології тощо.

Науковці, серед яких Н. Оніщенко, Т. Мельник, О. Дашковська, О. Львова та інші, у своїх ба-
гатоманітних працях наполягають на правовій регуляції ґендерного питання і вважають, що вели-
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чезного значення набуває не лише осмислення самої категорії «ґендер», а й розроблення поняття 
ґендерних правовідносин і навіть осмислення категорії ґендерного права. Ґендерні перетворення 
в суспільстві найчастіше та найбільше розвиваються поза державним впливом. Імпульсу їм надає 
саме суспільство. При цьому право відіграє роль регулятора ґендерних відносин, втілюючи їх у нор-
мативно-абстрактній формі, роблячи мірилом, еталоном поведінки, надаючи загальнообов’язкового 
характеру й юридичні гарантії захисту. Введені до сфери правового простору ґендерні відносини 
стають об’єктом правового регулювання й елементом правової системи, а тому залежать від будь-
яких структурних чи елементарних перетворень у ній. Отже, ґендерні відносини зазнають владного 
впливу з боку держави, стають регульованими, набувають ознак стійкості, органічності, упорядко-
ваності, етапності розвитку [8, с. 177].

Одним із завдань права є закріплення соціально корисних тенденцій суспільного розвитку. Пра-
вове регулювання ґендерних процесів необхідне для їх гармонійного становлення, усунення викрив-
лень, які можуть призвести до вищенаведених негативних наслідків і відкритого протистояння ста-
тей. Право має високу гуманітарну цінність як найвища форма соціальної взаємодії, котру не завжди 
мають інші соціальні регулятори. Тому його вплив на ґендерні відносини повинен бути охарактери-
зований як позитивний [5, с. 27].

На жаль сучасна правова доктрина не має відповідного впливу на суспільство, а плоди її діяльності 
є лише відповідними порадами щодо реалізації ґендерних концепцій на практиці. Тобто, вітчизняні на-
уковці розробляють умовні плани впровадження ґендерного підходу в роботу органів виконавчої, за-
конодавчої та судової влади, а також формулюють та намагаються хоча б у теорії невілювати ґендерну 
проблематику.

На момент сьогодення вчені вважають найбільшою проблемою чоловіків та жінок вже не юридичну 
нерівність, а неграмотну роботу механізмів захисту статевого паритету прав та можливостей, сукуп-
ність соціальних стереотипів, сформованих історією, неправильне виховання батьками своїх дітей тощо 
і самі вчені пропонують цілу низку рішень кожної з перерахованих проблем.

Слід також зазначити, що «жіноче питання» пройшло довгим шляхом: від зародження ідеї рівності 
прав та можливостей жінок і чоловіків до фактичного закріплення цієї ідеї як у міжнародних актах, так 
і в національному законодавстві кожної держави. Історія демонструє, що чоловіки довгий час займали 
домінуюче положення у світі, але це домінування скоріше мало характер «кривої ланки», посилюючись 
та послаблюючись: світу відомі і жінки-правителі, і жінки-письменниці, і жінки-суспільні діячі, які по-
важалися та перебували на одному соціальному рівні з чоловіками. Фактично такі жінки і спровокували 
«другу хвилю» фемінізму після Другої світової війни, коли найбільш значущі міжнародні організації, 
серед яких ООН та Рада Європи, задекларували у своїх статутах та різноманітних документах принцип 
ґендерної рівності як один з основних і поставили у ряд інших цілей тисячоліття — досягнути рівності 
жінок та чоловіків, остаточно вирішити питання дискримінації за ознакою статі.

Таким чином, оцінюючи діяльність феміністського руху, можна сказати, що завдяки його зусил-
лям ще до середини 70-тих років у суспільній свідомості населення країн Західної Європи та Аме-
рики відбулися глибокі зрушення. Багато стереотипних уявлень про місце і роль жінки в суспільстві 
і родині суттєво змінилося або зникло. Затвердився новий тип жінки — самостійної, розкріпаченої, 
незалежної від чоловіка [8, с. 79].

Жінки звернули увагу світу на особисті проблеми і розпочали широку компанію щодо їх вирішення 
ще у ХХ ст. Наприкінці століття концепція боротьби за права жінок перейшла в філософію збереження 
рівності прав та можливостей чоловіків і жінок, приділяючи увагу не тільки зауваженням «слабкої ста-
ті», а й певній несправедливості щодо «сильної».

Як вже зазначалося вище, сучасна доктрина визначає роль, сутність та ознаки ґендеру, ґендерної по-
літики та ґендерної проблематики. Сучасні науковці не сперечаються щодо вже давно сформованого 
ґендерного інституту — як правового, так і соціального. Вони лише виявляють існуючі проблеми, до-
сліджують їх та надають поради щодо їх вирішення.

Найбільшою ж проблемою ґендерного питання — як це насправді було завжди — є проблема люд-
ської свідомості. Та ж сама історія демонструє, що єдиного тільки юридичного закріплення соціальної 
та правової рівності статей недостатньо, щоб вирішити це питання повністю: у світі завжди існував, 
існує і буде існувати людський фактор. Тобто, доволі ламка, змінна та непостійна свідомість людини, 
яка потребує правильного, ґендерно-коректного виховання.

Слово молодим
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Гольцов І. С. Визначення ґендерної рівності: доктринальний та практичний погляди.
У статті представлені дві точки зору щодо ґендерної проблематики: теоретична на практична. Зазначені усі базисні уста-

новки сучасного ґендеру, серед яких: рівність прав та можливостей, свобода самовираження статей тощо. Проаналізовано спів-
відношення реально діючих механізмів права з закріпленими де-юре положеннями. Зроблено висновок щодо впливу сукупнос-
ті історичних подій ґендерного характеру на сучасні погляди кожного окремого індивіда та загальну суспільну думку.

Ключові слова: ґендерна рівність, ґендерно-коректне виховання, дискримінація.

Гольцов И. С. Определение гендерного равенства: доктринальный и практический взгляды.
В статье представлены две точки зрения относительно гендерной проблематики: теоретическая и практическая. Указаны 

все базисные установки современного гендера, среди которых: равенство прав и возможностей, свобода самовыражения полов 
и т.п. Проанализировано соотношение реально действующих механизмов права с закрепленными де-юре положениями. Сде-
лан вывод о влиянии совокупности исторических событий гендерного характера на современные взгляды каждого отдельного 
индивида и общественное мнение в целом.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерно-корректное воспитание, дискриминация.

Goltsov I. The defi nition of gender equality: the doctrinal and practical views.
The paper presents two points of view regarding gender: theoretical and practical, has all basic installation of modern gender, 

including: equality of rights and opportunities, freedom of expression, etc., analyzed the relationship any mechanism with fi xed rights 
in law provisions. It is concluded about the the aggregate impact of historical events on gender-modern views of every individual and 
the general public opinion.
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ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ЗАХИСТ ПРАВ, 

СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ
Зараз, нажаль, в Україні існують багато правових проблем та неточностей, у тому числі і у сфері 

юридичної відповідальності. Одна з таких проблем знаходить своє вираження, зокрема, у галузі трудо-
вого права. 

За загальним правилом вид і характер юридичної відповідальності визначається видом і характером 
правопорушення. За сферами суспільних відносин види правопорушень такі ж, як і галузі права Украї-
ни. Тобто, трудове право передбачає наявність трудових правопорушень. 

Трудове правопорушення можна визначити як винну протиправну поведінку стосовно трудових 
обов’язків суб’єктів трудових правовідносин. Однак цьому виду проступків не кореспондується 
однойменний вид юридичної відповідальності. Такий вид відповідальності, як трудова, законодавство 
не передбачає. Водночас відповідальність у сфері трудового права охоплюється цивільним, адміністра-
тивним та кримінальним правом. У рамках трудового права передбачено два види юридичної відпо-
відальності: дисциплінарна і матеріальна [4, с. 548]. Але не завжди буває так, що трудове правопору-
шення і дисциплінарний проступок не співпадають за змістом. Трудове правопорушення складається з 
двох різновидів: дисциплінарного проступку та майнового трудового правопорушення [2, с. 331]. 

Тому розглянемо детальніше їх особливості і спільні риси, види та проблеми визначення цих кате-
горій. Дисциплінарна відповідальність працівника за порушення ним трудових обов’язків врегульована 
Главою Х Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), статутами, положеннями та акта-
ми законодавства про дисциплінарну відповідальність. 

Теорія трудового права вказує на два види дисциплінарної відповідальності: загальна (до якої при-
тягуються всі працівники) і спеціальна (до якої притягуються окремі категорії працівників, на яких по-
ширюються дисциплінарні статути, положення та спеціальні закони. Наприклад, державні службовці, 
працівники прокуратури, судді, працівники залізничного транспорту, рятувальної служби, суб’єкти мит-
них органів тощо).

Спільними у цих видах дисциплінарної відповідальності є підстави притягнення порушників трудо-
вих обов’язків та обставини, які враховуються при притягненні: ступінь тяжкості проступку, заподіяна 
шкода, обставини, за яких вчинено проступок, попередня робота працівника [4, с. 983].

Матеріальна відповідальність (ст. 130 КЗпП України) — це відповідальність працівників за шкоду, 
заподіяну підприємству, установі чи організації, внаслідок порушення покладених на них трудових 
обов’язків. Матеріальна відповідальність випливає з обов’язку працівника дбайливо ставитись до майна 
роботодавця та вжити заходів щодо запобігання нанесення йому шкоди (ст. 131 та 139 КЗпП України).

Матеріальна відповідальність є особливою у зв’язку із тим, що поряд з ознаками, характерними для 
дисциплінарної, вона має ознаки і майнової, що зближує її з цивільно-правовою відповідальністю. Для 
чинного законодавства характерна певна плутанина, коли майнову (цивільно-правову) шкоду іменують 
матеріальною (наприклад, ст. 11 Цивільного кодексу України). А відтак, майнову відповідальність на-
зивають матеріальною. Однак, це не означає, що в цих випадках до правопорушника буде застосована 
норма трудового права за заподіяння матеріальної шкоди підприємству, установі і організації. Адже ма-
теріальна відповідальність має свої чітко встановлені у ст. 130 та 138 КЗпП України ознаки, а саме: 

1. Наявність прямої дійсної шкоди.
2. Шкода заподіюється лише винними діями працівника, при чому обов’язок доказування вини пра-

цівника покладено на роботодавця; діє презумпція невинуватості працівника.
3. Матеріальна відповідальність застосовується лише в межах і порядку, передбаченому законо-

давством (зазвичай, це обов’язок працівника відшкодувати збитки роботодавцю в межах заробіт-
ної плати, і лише в окремих випадках визначених ст. 134 КЗпП України — в повному розмірі або, 
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згідно із ст. 135 КЗпП України — відшкодування прямої дійсної шкоди підприємству, установі, ор-
ганізації та компенсація державі). Так, відповідно до п. 10 постанови Кабінету Міністрів України 
№ 116 від 22 січня 1996 р. «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкра-
дання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» порядок відшкодування збитків 
здійснюється наступним чином: «Із сум, стягнутих відповідно до Порядку, здійснюється відшко-
дування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат 
підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вар-
тості робіт з їх відновлення. Залишок коштів при цьому перераховується до державного бюдже-
ту» [1, с. 132]. Порядок застосування відшкодування збитків залежить від виду матеріальної від-
повідальності, до якої притягується працівник. У випадку обмеженої — роботодавцем, повної 
та компенсації шкоди підприємству і державі — судом.

4. Не відшкодовується шкода, яка заподіяна в умовах крайньої необхідності або в умовах дії нор-
мального виробничо-господарського ризику.

5. До матеріальної відповідальності працівник притягується незалежно від притягнення до дисци-
плінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності.

КЗпП України називає такі види матеріальної відповідальності: обмежена — в межах заробітної пла-
ти (ст. 133 КЗпП України), повна — в повному обсязі (ст. 134 КЗпП України). Крім того, ст. 135-2 КЗпП 
України передбачає так звану колективну відповідальність. Але даний вид відповідальності має інші 
підстави класифікації — не за обсягом, а за суб’єктом. У цьому випадку було б доцільно вказувати ці 
види класифікації матеріальної відповідальності: за обсягом (обмежена; повна та відшкодування збит-
ків як підприємству, так і державі); за суб’єктом (індивідуальна, колективна).

Обставини, що враховані, багато в чому співпадають з випадками дисциплінарної відповідальності: 
пряма дійсна шкода, ступінь вини працівника, конкретна обстановка, майновий стан працівника тощо.

Отже, матеріальну і дисциплінарну відповідальність поєднує те, що:
1. Їх підстави є спільними — порушення трудових обов’язків працівником (дисциплінарна — всіх, 

матеріальна — дбайливе ставлення до майна власника).
2. Обов’язок роботодавця доводити вину працівника у зв’язку із наявністю презумпції невинуватості 

працівника.
Працівник за один і той же проступок може притягуватися до матеріальної і до дисциплінарної від-

повідальності (наприклад, розкрадання майна роботодавця). При цьому, якщо відповідні дії будуть ква-
ліфіковані як злочин — то і до кримінальної відповідальності.

До недоліків чинних інститутів дисциплінарної і матеріальної відповідальності у трудовому законо-
давстві, слід віднести відсутність аналогічних видів відповідальності другої сторони відносин — робо-
тодавця, що суперечить принципу рівності сторін, характерному для приватно-правових відносин. За-
значена обставина ставить працівника у дискримінаційне становище.

Слід зауважити, що у проекті нового Трудового кодексу України цей недолік передбачається ви-
правити, оскільки в Книзі 8 Главі 2 даного Проекту йдеться про відповідальність роботодавця: за по-
рушення прав працівника — аналогічна дисциплінарній відповідальності працівника, і матеріальна 
— за шкоду, заподіяну майну працівника; за невиконання обов’язків щодо надання матеріальних благ 
і послуг, заподіяну матеріальну шкоду. При цьому невиконання обов’язків перед працівником через 
дію непереборної сили зобов’язаний доводити роботодавець. Тобто тут пропонується застосовувати 
принцип вини роботодавця.

Цікавою новелою згаданого Проекту є також введення такого виду дисциплінарного стягнення, як 
зауваження, що, на наш погляд, відповідає загальній тенденції гуманізації законодавства.

Підводячи підсумок цієї статті, хотілося б зазначити, що у трудовому праві розрізняють два види 
відповідальності — дисциплінарну та матеріальну, які мають спільні та відмінні риси. Під дисциплінар-
ною розуміють відповідальність працівника за порушення ним своїх трудових обов’язків. Матеріальна 
відповідальність розглядається як обов’язок працівника відшкодувати роботодавцю шкоду, заподіяну 
його майну в результаті винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових 
обов’язків у встановленому законом розмірі та порядку [2, с. 335-336; 3, с. 240]. Неясність багатьох по-
ложень робить важким захист трудових прав працівника і, у деяких випадках, роботодавця. Інститути 
даного питання не є бездоганними і потребують відповідних уточнень, а можливо і переробки деяких 
положень. Тільки з ясністю цих положень, можна буде говорити про правовий захист людей у нашій 
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країні. Нововведення, які пропонуються законодавцем, є досить доречними, хоча існують численні за-
уваження. На нашу думку, увага даному питанню має бути присвячена як найбільше у порівнянні з 
іншими галузями права. Це має бути один з важливих кроків до демократизації нашого права і станов-
лення України як правової держави.
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У статті розглядаються проблеми юридичної відповідальності у трудовому праві. Вказується, що юридична відповідаль-
ність у трудовому праві поділяється на матеріальну і дисциплінарну.
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В статье рассматриваются проблемы юридической ответственности в трудовом праве. Указывается, что юридическая 
ответственность в трудовом праве делится на материальную и дисциплинарную.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ 
В ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ ТА ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Конституція України проголошує принцип рівності людини у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними [1, с. 9]. Необхідною умовою реалізації цього положення 
є правильне розуміння категорії рівність для вирішення значної кількості проблем, пов’язаних із розбудо-
вою демократичної та соціальної держави. Різним етапам розвитку суспільства притаманні власні масш-
таби і міри свободи — свій зміст принципу правової рівності. Отже, принцип формальної рівності являє 
собою постійно притаманний праву принцип зі змістом, що історично змінюється [2, с. 28]. Рівне став-
лення до усіх, хто належить до певної групи людей (наприклад, один тип відношення до дітей, інший — 
до дорослих), утворює обов’язкову вимогу для будь-якої системи правового порядку [3, с. 336]. Тому 
природно, що рівність передбачає вимогу однієї поведінки в однакових випадках, та різної — у різних. 
Обґрунтування цієї формули, характерної для права всіх часів, можливо знайти ще у Платона (для не-
рівних рівне стало би нерівним) [4, с. 248] і Арістотеля (рівність для рівних, нерівність для нерівних) 
[5, с. 78]. Фактично вона забороняє дискримінацію як одне з найочевидніших порушень принципу рівності.

Заперечення відмінностей між людьми набуває основоположного значення лише за Нового часу. Ідея 
рівності всіх представників людства формується в протистоянні двом аспектам нерівності, що оскаржу-
ються, — нерівності по л інії «свої — чужі», що розмежовувала людей, які належать до різних общин, 
релігій, націй тощо, та нерівності по лінії «вищі — нижчі», що розподіляє представників однієї спільно-
ти за принципом природної ієрархії [6, с. 212-213]. 

Томас Гоббс — англійський філософ, перший, хто висловив припущення, що всі люди є рівними за 
фізичними і моральними якостями. «Природа зробила всіх людей рівними у здібностях тіла і розуму, — 
зазначав філософ, — і якщо інколи і знайдеться хтось, тілом набагато міцніший або розумом швидший 
за всіх інших, усе ж таки, на загал ця відмінність однієї людини від іншої не настільки значна, щоб одна 
якась людина могла на цій підставі претендувати на якесь благо для себе, на яке так само не могла б пре-
тендувати й інша людина» [7, с. 150-151]. Він вважається першим політичним мислителем з античних 
часів, який заснував на цій вірі свою систему [8, с. 232] .

До ідеї, що всі люди народжуються рівними згодом приєдналися Дж. Локк, Вольтер, Т. Пейн. 
Дж. Локк зокрема вважав, що рівність притаманна всім людям від народження, що вона дана їм приро-
дою. «Нікому не належить більше, ніж іншим: бо ніщо не є настільки очевидним, — аргументував кла-
сик лібералізму, — ніж те, що створіння одного виду та класу… мають бути також рівними між собою, 
без будь-якого підпорядкування чи підлеглості…» [9, с. 131].

Вольтер розвивав ідею piвностi вcix громадян перед законом, piвногo для вcix обов’язку платити 
податки пропорційно майну тощо. «Бути вільним, знати лише рівних — це істинне життя, природне 
життя людини» [10, с. 67]. 

Жан-Жак Руссо виходив з гіпотези про природний стан людства, в якому вci люди були piвнi 
i який він називав золотим віком. У праці «Роздуми про походження i засади нерівності між людь-
ми» він вказував, що нерівність розвивається разом із суспільством. Першою сходинкою нерівності 
було встановлення майнової нерівності i права приватної власності, другою — встановлення держав-
ної влади, що посилило економічну нерівність політичною. Нарешті, в результаті виродження влади 
в деспотичну, настає остання сходинка нерівності, коли перед деспотом всі piвнi у своєму безправ’ї. 
Головне завдання законодавства, на думку Руссо, полягає в тому, щоб забезпечити щастя i благо вcix 
громадян, їx свободу i рівність [11, с. 190, 192]. 

Ще однією сходинкою у розвитку правової думки у Франції XVIII ст. було вчення утопічного рево-
люційного комунізму, сформульоване в пpoгpaмi «Заколоту в ім’я рівності», який очолювався Гракхом 
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Бабефом. Він заявляв, що «приватна власність є причиною вcix бід на землі», майнової та природної, 
тому метою «Заколоту в ім’я рівності» є захист цієї рівності [12, с. 290].

У середині XIX ст. у європейській політико-правовій думці почалося формування марксистського по-
літичного i правового вчення. Марксизм обґрунтовував ідею майнової piвностi теорією надлишкового 
продукту i необхідністю справедливого перерозподілу.

Б. Чичерін — російський юрист i філософ права, стосовно категорії «piвностi» у праці «Філософія 
права» зазначав: «Істинна правда полягає у визнанні за всіма piвнoї людської гідності i свободи, в яких 
би умовах людина не знаходилася i яке б положення вона не займала. Це й відображається у piвностi прав 
як юридичній можливості діяти, яка присвоюється ocoбi як такій». «Рівність залишається абстрактною 
правовою ідеєю, в ім’я якої загальний закон однаково поширюється на вcix. В цьому рівність перед за-
коном, високий ідеал, до якого прагнуть людські суспільства i якого багато хто вже досяг» [13, с. 99-100].

Рівності як правовій категорії у вітчизняній філософії права теж приділялась значна увага. Так, на 
думку Григорія Сковороди, природне покликання у людей різне, а тому нерівне. Люди piвнi за приро-
дою, незалежно від їхнього походження, але нерівні в природних нахилах. «Рівній рівності» він проти-
ставляв «нерівну рівність», при здійсненні якої люди, що мають нepiвнi природні здібності, одержать 
piвнi можливості для їx повного виявлення [14, с. 51].

Найкращою державною формою суспільства Тарас Шевченко вважав демократичну республіку — 
без царя, без холопів. Український народ буде зорганізований у вільну республіку, всі будуть piвнi, бо 
люди piвнi між собою по природі [15, с. 495]. 

Основним засобом регулювання суспільних відносин є право. Особливістю цієї категорії є його за-
снованість на системі принципів, що характеризуються як першооснова, керівні засади чи вихідні по-
ложення. За характером суспільних закономірностей тобто значенням для правового регулювання прин-
ципи поділяються на загальнолюдські та спеціальні. Принцип рівності належить до загальнолюдських. 
Цей принцип забезпечує однакові умови здійснення власної свободи. Він відображається у: рівності 
всіх перед законом, рівності прав та обов’язків суб’єктів, рівності всіх перед судом та рівності захисту 
порушених прав, а також у незалежності правового статусу особи від національності, статевої прина-
лежності, релігії, походження та місця проживання.

Рівність — поняття, що означає однакове положення людей в суспільстві, яке має, проте, різний зміст 
в різні історичні епохи [16, с. 341]. З критикою обмеженості юридичної piвностi i вимогами майнової, 
економічної piвностi як реалізації соціальної справедливості, виступали представники різних течій со-
ціалістичної думки [17, с. 231]. За радянських чaciв вона означала однакове відношення вcix членів сус-
пільства до знарядь i зacoбів виробництва, до громадянських прав i обов’язків, рівне право користувати-
ся всіма створеними суспільством матеріальними i духовними цінностями. Об’єктивною передумовою 
встановлення справжньої соціальної piвнocтi було знищення приватної власності на знаряддя i засоби 
виробництва й поділу суспільства на антагоністичні класи [18, с. 444].

У сучасній суспільній думці піддаються критиці примітивні принципи зрівняльного розподілу i вста-
новлення повної piвностi. Найбільше поширення отримали концепції, в яких обґрунтовується необхід-
ність забезпечення рівних умов старту для поколінь, які вступають у життя.

Таким чином, рівність є одним з ключових понять минулої i сучасної правової думки. Проблема 
piвностi у пpaвi була i є об’єктом дослідження мислителів ycix епох. Так, на загальнотеоретичному 
piвнi вчення про piвнicть як категорію права досліджувалося у працях видатних стародавніх мислите-
лів i філософів — Сократа, Платона, Арістотеля, Демокрита тощо, середньовічних мислителів — Фоми 
Аквінського, Ніколо Макіавеллі, Томаса Мора. Як політико-правовий принцип рівність досліджувалась 
у працях практично ycix філософів Просвітництва — Вольтера, Монтеск’є, Руссо, а також представни-
ків німецької класичної філософії — Канта i Гегеля, діячів Великої французької революції та багатьох 
інших, зокрема Фрідpixa Ніцше та Артура де Гобіно. Серед вітчизняних дореволюційних філософів 
i учених-правників, які розробляли питання piвностi у npaвi, варто назвати, насамперед, Б. Чичеріна, 
М. Бердяєва, П. Новгородцева. Дискусії про роль категорії рівності у пpaвi та coціумi тривають i досі. 
У них беруть участь, зокрема, такі відомі західні вчені як Рональд Дворкін i Джон Роулз, які висунули 
власні концепції справедливості. Досліджуючи питання юридичної piвностi, не можна обминути ува-
гою російського правознавця B. Нерсесянца, автора лібертарно-юридичної концепції права.

Історія розвитку категорії piвностi пронизана боротьбою, в цілому, трьох течій: аристократичної, де-
мократичної та соціалістичної. Відповідно, кожна з цих течій представлена певним соціальним про-

Слово молодим
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шарком. Так, аристократичний напрямок підтримують, в основному, представники вищих (за майновим 
положенням та доступом до влади) прошарків суспільства. Вони проти будь-якої piвностi, як фактичної, 
так i формальної. Прихильниками демократичної течії, як правило, є середні прошарки, які відстоюють 
ідею формально-правової piвностi. I останнє спрямування — соціалістичне (або комуністичне) — спо-
відують представники нижчих прошарків. Вони підтримують фактичну (майнову) рівність.

Єдиною можливою перспективою розвитку суспільства може бути ствердження формально-право-
вої piвностi, іншими словами, piвностi перед законом, процесуальної piвностi та можливості розкрити 
i реалізувати свої здібності та законні інтереси.
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Іванова А. А. Проблеми визначення принципу рівності в правовій теорії та юридичній практиці.
У статті розкривається зміст принципу рівності та питання, які з цим пов’язані. Розглянуто проблему правильного розумін-

ня категорії «рівність» для вирішення значної кількості питань, зокрема рівність як категорія, що відображає сутність права. 
Зроблено аналіз проблеми зміни принципу правової рівності в залежності від певного етапу історичного розвитку суспільства. 

Ключові слова: принцип рівності, розвиток суспільства, права людини, свобода.

Иванова А. А. Проблемы определения принципа равенства в правовой теории и юридической практике.
В статье раскрывается содержание принципа равенства и вопросы, которые с этим связаны. Рассмотрены вопросы пра-

вильного понимания категории «равенство» для решения значительного количества вопросов, в частности равенство как ка-
тегория, отражающая сущность права. Сделан анализ проблемы изменения принципа правового равенства в зависимости от 
определенного этапа исторического развития общества.

Ключевые слова: принцип равенства, развитие общества, права человека, свобода.

Ivanova A. Problems of the defi nition of principle of equality in legal theory and legal practice.
The article reveals the meaning of equality and matters connected with it. The author examines a question of a proper understanding 

of the meaning «equality», to solve a large number of issues, including equality as a category that refl ects the essence of the right. The 
author also analyzes the problem of changing the principle of legal equality, depending on the specifi c stage of historical development 
of society.

Key words: principle of equality, community development, human rights, freedom.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА УМОВА В МЕХАНІЗМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

У сучасних умовах становлення інститутів розвинутої демократичної держави, права і громадянсько-
го суспільства все частіше виникають проблемні питання подальшого розвитку національної правової 
системи України. Найбільше від інших така тенденція поєднується з питанням механізму забезпечення 
свободи, рівності та гідності особи в державі, тобто прав людини. Про це століттями ведуться наукові 
дослідження в доктрині правової науки, про це стверджують фахівці юридичної практики, часто гово-
рить громадськість тощо. 

Проблеми прав людини у своїх роботах вивчає велика кількість учених різних наукових напрямів: 
від суспільних до гуманітарних наук. У зв’язку з цим зазначена проблема має широкий спектр теорій, 
поглядів та концепцій. 

Права людини в першу чергу гарантуються законом, а отже залежать від держави. Україна прого-
лосивши себе соціальною визнала, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю [2]. «Держава для людини, а не навпаки — такий 
зміст багатьох конституційних норм, які визначають загальнодержавну політику у соціальній сфері, за-
безпечують соціальну спрямованість економіки», — зазначає правознавець В. Опришко [1, с. 27-28]. 
Такий підхід, на наш погляд, має безспірне вираження принципу верховенства права як основної ознаки 
правової держави, тим самим позитивно впливає на розвиток національної правової системи України.

Теорія права та юридична практика розрізняють поняття «права людини» і «права громадянина», 
кожне з яких є предметом великої кількості досліджень вітчизняних та зарубіжних правознавців. Ці по-
няття є взаємозалежними, однак не тотожними. Громадянин — людина, яка законом визначається юри-
дично належною конкретній державі. Якщо права людини закріплені у міжнародно-правових актах, то 
права громадянина регламентуються конституцією [7, с. 175]. 

Комплексне закріплення основних прав, свобод людини і громадянина в Конституції України, їх 
подальше втілення в інших нормативно-правових актах сприяло, на думку вчених Ю. Шемшученко, 
О. Ющика та Н. Пархоменко, вкоріненню ідеї прав людини у національній правосвідомості громадян 
[8, с. 4]. У свою чергу, така тенденція потягла за собою низку як негативних, так і позитивних наслідків. 
Це можна пояснити, по-перше, проблемою реалізації прав і свобод людини та громадянина, по-друге, 
неоднозначним розумінням таких прав громадянами, і по-третє, зловживанням правами людини. 

Права людини та громадянина переважно розглядаються як близькі поняття. Їхнє розмежування 
може і не мати абсолютного значення, оскільки за згодою між державами деякі громадянські права мо-
жуть бути поширені на громадян іншої держави — суб’єктів укладених між державами договорів [4, 
с. 66-67]. Можна погодитися з тим, що співвідношення таких прав включають у себе те, що кожний грома-
дянин є людиною і наділений усією сукупністю прав людини [9, с. 155]. 

Проблемні питання, що виникають із забезпеченням і реалізацією прав людини в державі на теоре-
тичному та практичному рівні вирішуються по-різному. В доктрині права є велика кількість пропозицій 
вчених щодо механізму забезпечення досліджуваної проблеми. 

На думку академіка Ю. Шемшученка, права людини є історично мінливою категорією, яка еволюціо-
нує разом із суспільством і державою. Як загальна суспільна цінність права людини є об’єктом регулю-
вання не тільки національного, а й міжнародного права [5, с. 5]. 

З історії відомо, що в нашій країні права людини тривалий час взагалі не розглядали. Це загальму-
вало процес формування правової держави та її демократичний розвиток. Права людини постають як 
цілісний інститут, який визначено і регламентовано національним правом держави, а також у більшій 
мірі правовими системами сучасності на міжнародному рівні. Наприклад стосовно світових досягнень 
в галузі захисту прав людини варто назвати один з основних документів — Загальну декларацію прав 
людини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, в яку включено так звані «еле-
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ментарні» права людини. Зазначена декларація стала основою для визначення й правового регулювання 
прав людини у сучасних демократичних державах. Витоки міжнародно-правового принципового підхо-
ду до прав людини знаходять своє відображення і у законодавстві незалежної України [5, с. 13].

Держава як джерело забезпечення визначених законом гарантій, на нашу думку, безпосередньо ви-
ступає основним елементом щодо вирішення проблеми механізму реалізації усіх прав людини. При цьо-
му необхідно вести мову, за яких саме умов держава зможе стати «гідним» елементом у цьому зв’язку.  

Статтею 3 Конституції України визначено ключову формулу, згідно з якою людина, її життя та 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю, а забезпечення 
прав і свобод людини — головним обов’язком держави [2]. Така конкретність з боку держави, на нашу 
думку, свідчить про те, що права людини в Україні мають не просто формально відображатись у змісті 
закону, а слугувати фундаментом розбудови правової і соціальної держави одночасно.

За період останніх двадцяти незалежних років становлення та розвитку України, її національної право-
вої системи з урахуванням історичних перетворень, ані вченими, ані громадськими діячами досі не знай-
дено єдиної позиції, а саме: якою Україну слід вважати — незалежною, правовою, демократичною чи 
соціальною державою? На рівні із зазначеними конституційно визначеними положеннями, що характери-
зують Україну в сучасних умовах її розвитку дослідники також зазначають і про інформаційну державу, її 
глобальний розвиток тощо. Виходячи із з’ясування ознак держави, сучасних процесів, що в ній відбува-
ються, необхідно досліджувати умови, при яких механізм забезпечення прав людини буде реально дієвим.

Перерахувавши ознаки сучасної держави, які все частіше набувають активного дослідження в док-
трині теорії держави і права, ми вважаємо за доцільне зупинитись на ознаках соціальної та правової 
держави як дієвої умови для становлення й розвитку в Україні механізму забезпечення прав людини.

Конституція України не дає визначення, що саме слід розуміти під поняттям «соціальна держава». 
Однак теоретики права та конституціоналісти у своїх наукових роботах активно досліджують дане по-
няття. Виходячи із загального визначення соціальної держави можливо зазначити, що це держава, яка 
проводить соціальну політику, спрямовану на забезпечення прав і свобод людини, досягнення високого 
рівня добробуту всіх верств населення.

Слід мати на увазі, що високий рівень соціальної захищеності людини в такій державі може мати як 
позитивні, так і негативні наслідки. Але відповідно до визначених Конституцією України норм є всі під-
стави стверджувати про те, що правова система держави повинна відповідати демократичному, право-
вому та соціальному розвитку [3, с. 8].

Н. Оніщенко та Н. Пархоменко вважають, що соціальна держава є такою державою, яка здійснює 
регулювання економіки, сприяє розвитку малого, середнього та великого бізнесу, забезпечує трудову 
зайнятість населення, створює системи охорони здоров’я, освіти, надає підтримку малозабезпеченим 
прошаркам населення, веде боротьбу зі злочинністю, вирішує інші соціальні питання життя суспільства, 
в тому числі гарантує соціальну безпеку [3, с. 154].

Можливо стверджувати, що основою соціальної держави є права, свободи та обов’язки людини, їх 
законодавче визначення та дотримання. Слушно зауважує професор П. Рабінович про те, що держава 
практично набуває характеристики соціальної згоди, коли має на меті реалізацію прав людини на гідне 
життя, покладає на себе обов’язки щодо виконання значної за обсягом соціальної функції — «прове-
дення соціальної політики, спрямованої на розробку і здійснення системи реформ і заходів соціального 
захисту населення» [6, с. 374].

Досліджуючи питання про побудову соціальної і правової держави (що очевидно в сучасних умовах роз-
витку держави, права і суспільства), О. Скакун вказує на необхідність втілення принципу верховенства пра-
ва (панування правового закону) як головного в правовій державі, а також принципу соціальної справедли-
вості (забезпечення державою соціальної безпеки особи) як головного в соціальній державі [7, с. 137-138]. 

В юридичній літературі можна зустріти твердження про те, що поняття «правова держава» і «соці-
альна держава» є взаємозалежними категоріями. Хоча є і протилежні думки вчених щодо несумісності 
цих терміно-понять. Наприклад, правова держава включає в себе певну свободу людини від держави, в 
той час коли соціальна держава передбачає активність держави в соціальному захисті особи [7, с. 137].

Виходячи з поєднання соціальної держави з правовою (соціально-правова держава), адже одна без другої 
об’єктивно існувати не може, — ці поняття на одному рівні залежні одне від одного. Слід наголосити на тому, 
що запорукою побудови як соціальної так і правової держави є гарантії основоположних прав і свобод лю-
дини та громадянина, іншими словами — дієвий механізм забезпечення свободи, рівності та гідності особи. 

В свою чергу, шляхом удосконалення механізму забезпечення прав людини відбувається розбудова 
соціально-правової держави. Скільки б інформаційних та глобалізаційних процесів не відбувалось у 

Матат А. В. Соціально-правова держава як фундаментальна умова в механізмі забезпечення прав людини…
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світі, на наш погляд, для людини найголовніше мати чітко визначені права і обов’язки, їх механізм за-
безпечення та гарантованість державою, а також реалізований пакет соціальних прав.

Отже, на нашу думку, соціально-правова держава — це держава, в якій на високому рівні забезпе-
чуються права, свободи і обов’язки людини, а також дієво працює механізм гарантій, охорони і захисту 
соціально-правових інтересів особи.

Законодавство здебільшого акцентує на соціальних характеристиках. Проте, на наш погляд, доцільно 
зупинитись на проблемі соціальних прав людини і громадянина в Україні, їх гарантій та забезпечення. 
В юридичній науці та практиці у підході до розуміння соціальних прав людини існують різні точки зору. 

Соціальні права людини розглядаються зокрема як можливості (свободи) людини і громадянина 
вільно розпоряджатися своєю робочою силою, використовувати її самостійно або за трудовим догово-
ром, тобто право на вільну працю, право на соціальне забезпечення, відпочинок, освіту, гідний рівень 
життя та інше [7, с. 181].

Автори монографії «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» визна-
чають соціальні права як можливості громадянина бути повноцінним суб’єктом суспільних відносин 
і забезпечення його необхідними для розвитку та існування умовами. До цієї групи, на думку вчених, 
належить право на працю, страйк, відпочинок, соціальний захист, житло, достатній життєвий рівень, 
охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування, безпечне навколишнє середовище. Саме 
ці права закріплюють обов’язок держави забезпечити кожному громадянину мінімум засобів для існу-
вання, соціальної забезпеченості та екологічної безпеки. Щодо мети соціальних прав, то вона полягає у:

• забезпеченні можливостей заробляти собі на життя працею, на яку людина вільно погоджується;
• розпорядженні суб’єктів права власними здібностями до творчої та іншої праці;
• захисті власних економічних і соціальних інтересів шляхом страйку;
• наданні можливостей відпочинку;
• гарантуванні допомоги державою у випадках, умовах та порядку, передбачених чинним законо-

давством;
• матеріальному забезпеченні, соціальному обслуговуванні, встановленні особливих режимів щодо 

реалізації соціальних прав;
• гарантуванні можливостей на придбання житла;
• забезпеченні достатнього для розвитку життєвого рівня, сприятливого навколишнього середовища 

[5, с. 57].
Доцільно погодитись із думкою, що соціальні права і свободи — це сукупність конституційних прав 

і свобод, що визначають юридичні можливості людини претендувати на отримання від держави за пев-
них умов матеріальних благ. За своєю сутністю соціальні права є правами людини, на практиці ж вони 
реалізуються як права громадянина [10, с. 188].

Нині немає жодних сумнівів щодо того, що соціальна складова прав людини в Україні на достатньо-
му, конституційному рівні належно не забезпечується. Про такий стан речей свідчать публікації вчених-
юристів, правозахисників, журналістів та інших. Припускаємо, що така ситуація виникла через те, що 
в державі все частіше проявляються кризові явища: прогалини у праві, правовий нігілізм, економічна 
нестабільність, відсутність належних соціальних державних гарантій (таких прикладів можна навести 
безліч). Вони й породжують конфлікт у відносинах між державою та людиною.

Юридичною гарантією прав і свобод людини та громадянина є ефективність функціонування, високий 
ступінь цілісності правової системи в яку включено інститут прав людини. За порушення чи невиконання 
таких прав має бути юридична відповідальність [3, с. 22-23]. У наукових колах активно обговорюється пи-
тання щодо того, що на сучасному етапі необхідно розробити інститут юридичної відповідальності дер-
жави перед людиною. Зокрема вчені-правознавці пропонують такі складові цієї відповідальності: держав-
но-правова відповідальність; конституційна відповідальність; відповідальність державних органів та їх 
посадових осіб; публічно-правова відповідальність. Очевидно, що наведені складові відповідальності мо-
жуть бути реалізованими за умови їх законодавчого визначення, адже державним гарантом забезпечення 
соціальних та інших прав людини має бути законодавство. Конституція України як закон, що має найвищу 
юридичну силу наразі визначає права людини загально, декларативно та формально. Відтак діючого меха-
нізму забезпечення таких гарантій взагалі не містить. Нещодавно в Україні було створено Конституційну 
Асамблею з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення 
практики її реалізації. Такий крок, вважаємо, має стати керівним у вирішенні зазначеної проблеми.

Конституціоналізм незалежної України, який розпочався наприкінці минулого століття, у сучасних 
умовах розвитку суспільства і держави має відбуватись професійно та безконфліктно. Адже дієве забез-

Слово молодим
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печення соціальної цінності людини, її прав та обовязків у державі буде можливим за умови спільного 
комунікативного діалогу між державою і людиною.

Дієвий розвиток національної правової системи України, звичайно, можливий в одночасному поєд-
нанні конституційно визначених ознак держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної 
та правової. Адже правова держава сама по собі існувати не може, так само як і соціальна. Правова 
держава виступає основою для інших визначених ознак держави. Таким чином, розбудова соціально-
правової держави має стати фундаментальною умовою у вирішенні багатовікової проблеми забезпе-
чення, охорони і захисту прав людини. 
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Матат А. В. Соціально-правова держава як фундаментальна умова в механізмі забезпечення прав людини в Україні.
У статті досліджуються ознаки сучасної держави, які активно вивчаються в доктрині права. Наголошується, що в сучасних 

умовах розвитку держави і права необхідно детально визначити соціальну та правову ознаку держави. Автор наводить ряд на-
укових тверджень, що сформовані в юридичній літературі з питань соціальної та правової держави, їх відмінних та спільних 
елементів і похідних інститутів, а також пропонує власні бачення щодо механізму забезпечення прав людини в Україні.

Ключові слова: права людини, права громадянина, правова держава, соціальна держава, соціально-правова держава, соці-
альні права людини.

Матат А. В. Социально-правовое государство как фундаментальное условие в механизме обеспечения прав челове-
ка в Украине.

В статье исследуются признаки современного государства, которые активно изучаются в доктрине права. Отмечается, что 
в современных условиях развития государства и права необходимо детально определить социальный и правовой признак госу-
дарства. Автор приводит ряд научных утверждений, которые сформированы в юридической литературе в вопросе социального 
и правового государства, их отличительных и общих элементов, производных институтов, а также предлагает собственное ви-
дение относительно механизма обеспечения прав человека в Украине.

Ключевые слова: права человека, права гражданина, правовое государство, социальное государство, социально-правовое 
государство, социальные права человека.

Matat A. Social welfare state based on the rule of law as a fundamental prerequisite for the human rights enforcement 
mechanisms in Ukraine.

In the current context of state institutions establishment, as well as the establishment of law and civil society, we increasingly witness 
emerging obstacles for the further development of legal system in Ukraine. Most of all, such trend is combined with the state enforcement 
mechanisms of freedom, equality and personal dignity, namely human rights. Human rights have been the subject of research in legal 
science for centuries. A state as a source of guarantees provided by law shall be the main party obliged to solve the problem of human rights 
enforcement mechanisms. In this regard, one should talk about particular conditions for the state to become a «decent» actor in this respect. 

Over the past more than twenty years of independent establishment and development of Ukraine, its national legal system, taking 
into account its historical changes, scientists as well as public fi gures have not come up with the common position as for what kind of 
state Ukraine should be considered the most — an independent, based on the rule of law, democratic or social welfare one? The article 
mentions characteristics of a modern state, which are increasingly becoming a subject of research in the theory of state and law. It is 
important to study the features of social welfare state based on the rule of law as an effi cient precondition for the establishment and 
development of human rights enforcement mechanisms in Ukraine. 

The author gives a number of scientifi c statements taken from the legal literature on the subject of social welfare state based on 
the rule of law, their distinctive and common elements and derivative institutions, as well as offers his own vision of the human rights 
enforcement mechanisms in Ukraine.

Key words: human rights, civil rights, the rule of law, social welfare state, social welfare state based on the rule of law, social rights.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ 
В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Першочерговою умовою розвитку юридичної науки є подолання її відставання від вимог сучасності. 
З часів виникнення юриспруденції як науки й до сьогодні немає жодного вченого-юриста, який би не 
замислювався над питанням, що таке право і не намагався дати відповідь на нього. Зважаючи на умови 
підвищення правового нігілізму та аморальності проблема праворозуміння не втрачає своєї актуальності. 

З огляду на вищезазначене вбачається необхідність проведення детального аналізу поняття праворо-
зуміння в сучасній правовій науці.

Дослідженню зазначеного питання присвячено праці С. Алексєєва, С. Алаіс, М. Байтіна, В. Бабкіна, 
О. Венгерова, С. Гусарєва, Д. Керімова, М. Козюбри, Р. Лівшица, Г. Мальцева, М. Марченко, В. Нерсесянца, 
Н. Оніщенко, А. Полякова, О. Тихомирова, В. Сирих, В. Селіванова, М. Цвіка, Ю. Шемшученка та ін. 

Метою даної статті є необхідність проведення дослідження поняття праворозуміння в сучасній юри-
дичній науці.

У науковій літературі сформувалися і співіснують різноманітні концепції праворозуміння, які відо-
бражають специфіку різноманітних форм суспільної свідомості та здійснюють свій вплив на розуміння 
категорії «правове регулювання», її зміст, сутність, ознаки та місце в системі наукових категорій. Слід 
підкреслити, що праворозуміння — це категорія інтегративна, яка виступає базисною основою для різ-
номанітних правових конструкцій загалом і правового регулювання зокрема. Конкретизація правового 
регулювання певною мірою залежить від того розуміння сутності права, яке покладено в основу кон-
кретної концепції праворозуміння.

Право є явищем, яке динамічно розвивається під впливом соціальних, політичних, ідеологічних та 
інших чинників відповідно до рівня соціально-економічних відносин і потреб суспільного розвитку. Вза-
ємодія цих чинників створює основу формування права. Право їх не лише уособлює, а й відображає 
[1, с. 24]. Розуміння сутності права або праворозуміння є початковою, вихідною категорією юриспру-
денції. «Вихідне розуміння сутності права пов’язане з сутністю людини. Сутність людини наддержав-
на — не держава створює людину, а людина державу. Тому визначальним праворозумінням для всієї 
юриспруденції є наддержавне праворозуміння. Водночас визначальний характер наддержавної природи 
права не заперечує важливості його державного виміру. Для того, щоб з’ясувати чим являється право 
необхідно виходити з його визначення. Доки наука не дасть чіткого узагальнюючого визначення права 
(яке інтегрувало б у собі сутнісні параметри всіх відомих типів праворозуміння), всі судження про ті чи 
інші конкретні види права можна вважати хибними, туманними, позбавленими наукового змісту [2, с. 29]. 

Праворозуміння — це термін, що порівняно нещодавно з’явився у вітчизняній літературі та відтво-
рений у низці праць, присвячених як загальнотеоретичним, так і галузевим проблемам права. Його по-
ходження пов’язано з відмовою від догматичної ролі однієї концепції на обґрунтування чималої ролі 
праворозуміння як для теоретичних досліджень, так і для юридичної практики. Саме праворозуміння 
визначає парадигму, принцип і зразок юридичного пізнання, науково-правовий зміст, предмет і метод 
відповідної концепції юриспруденції. Це зумовлено науково-пізнавальним статусом поняття в межах 
кожної послідовної та систематично обґрунтованої теорії.

Розвиток соціального буття ХХ — початку ХХІ ст. виявив високу цінність людини як головного чин-
нику соціального прогресу. З’являється нове розуміння права як вираження принципів справедливості та 
гуманізму, засобу захисту природних, невід’ємних прав, свобод, честі та гідності людини і громадянина.

Нове розуміння сутності права знайшло своє відображення у нормах і принципах міжнародного 
права, сформульованих у правових документах ООН та інших міжнародних організацій. Воно знай-
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шло підтримку в конституціях і законодавстві країн Європи та світу. В Україні — закріплене спочатку 
в Декларації про державний суверенітет України, а потім у Новій Конституції України 1996 р., яка ви-
знає людину найвищою соціальною цінністю (ст. 3), виходячи з розуміння права як виразу справедли-
вості та гуманізму, які слугують забезпеченню прав та свобод людини і громадянина. Основний Закон 
України закріплює принципи верховенства права в Україні, тобто визначає місце права як головного 
генератора соціального життя в українському суспільстві [3, с. 15].

В контексті зазначеного варто згадати слова видатного теоретика і соціолога Б. Кістяківського: «У жод-
ній іншій науці немає стільки суперечливих теорій як у науці про право. При першому знайомстві з нею 
виникає таке враження, ніби вона тільки й складається з теорій, що взаємно виключають одна одну. Най-
більш суттєві питання про сутність і невід’ємні властивості права вирішуються різними представниками 
науки про право зовсім по-різному. Суперечка між теоретиками права виникає вже на початку наукового 
пізнання цієї категорії. Навіть в більшій мірі саме з приводу вихідного питання — до якої сфери явищ на-
лежить право, починається непримириме розділення напрямів і шкіл у цій науці» [4, с. 371]. 

Заслуговує на увагу думка академіка Ю. Шемшученка, який пропонує трактувати праворозуміння як 
форму пізнання сутності й ролі права в регулюванні суспільних відносин. Учений зазначає, що праворозу-
міння — це усвідомлення правової дійсності через призму правових теорій, доктрин і концепцій [5, с. 48].

Розмаїття підходів до розуміння права з плином часу не тільки не зникло, а ще більше поглибило-
ся. Показовим у цьому плані є експеримент, проведений відомим французьким журналом Droits, описа-
ний Н. Руланом у його навчальному посібнику «Історичний вступ до права». Експеримент засвідчив, що 
навіть серед 50-ти найбільш авторитетних представників французького правознавства не існує єдиного 
підходу до визначення права. Запропоновані учасниками експерименту підходи до його трактування ви-
явилися настільки різними, що журналу не вдалося синтезувати їх навіть у декілька основних напрямів. 
Н. Рулан стверджує, що «право — це процес інтелектуальної кваліфікації, а не реальний природний 
об’єкт «a priori» [6, с. 23-24]. Тому можна говорити про те, що цей процес пізнання права є нескінченним.

Починаючи з античних часів провідним принципом тогочасного праворозуміння був речово-мате-
ріальний телеологізм, найбільш послідовно виражений в Арістотеля. Звідси постає давньогрецьке ро-
зуміння «арете» (чесноти) як досконалого стану, як максимальної відповідності будь-якого предмета 
(в тому числі людини, суспільства, держави та їх нормативних установ) своєму призначенню.

Давньогрецькому праворозумінню притаманні морально-правова нероздільність, трактування пра-
ва як справедливості. Йому властивий збіг усього благого, прекрасного, доброчесного та морально-
го з правим. Це знайшло відображення у відсутності в політичній та соціальній думці греків (аж до 
Арістотеля) самостійного поняття «право», яке змістовно відрізнялося б від поняття «справедливість» 
(«діке»). Причиною цього, як видається, виступає, насамперед, суспільно-політичний та економічний 
устрій такої унікальної спільноти як суверенний грецький поліс, в якому ступінь соціального відчу-
ження загалом був досить незначним.

Абсолютно античним видається підхід до права як до закону як результатів людської творчості, ви-
творів державного мистецтва. Тому можна говорити про двояку оцінку значення закону: з одного боку 
негативна оцінка як штучного, несправжнього, а з іншого — можливість ототожнення законного з іс-
тинним, прекрасним і справедливим. Завдяки такій естетичній інтерпретації унеможливлюється й кри-
тична оцінка самого закону, закладається теоретичне підґрунтя для його вдосконалення, оскільки твір 
людського мистецтва як такий може бути різною мірою досконалим і прекрасним. Однак у будь-якому 
випадку недоліком такого підходу є те, що явно чи імпліцитно його прихильники спираються на цінніс-
ні положення, без яких такі судження втрачають свою нормативність [3, с. 192-193].

Істотний вплив на множинність підходів до праворозуміння справив також бурхливий розвиток різ-
номанітних наук — як природничих, так і суспільних і гуманітарних. Характерною рисою загальнонау-
кового розвитку в цих умовах є міжнаукові інтеграційні процеси. 

Досить плідним для осмислення окремих аспектів права виявилися зокрема інструментальні підхо-
ди однієї з найунікальніших філософських течій ХХ ст. — феноменології. Відповідно до цього вчен-
ня будь-який феномен, включаючи право, має власну ідеальну основу («ейдос»), тобто особливий стан 
існування понять і норм, та поглибленого відгалуження цієї течії — герменевтики — вчення про прин-
ципи і методи інтерпретації текстів, у тому числі тлумачення текстів нормативних актів.

У 60-ті роки ХХ ст. активізувався антропологічний підхід до розуміння права в якому можна виокре-
мити два його аспекти — біоантропологічний (або біосоціальний) та етнографічний (або етнологічний). 

Матущак М. Р. Дослідження поняття праворозуміння в сучасній юридичній науці
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Відповідно до першого — право як і інші соціальні інструменти зумовлене недосконалістю біологіч-
ної (біосоціальної) природи людини, тому заради самозбереження соціуму і забезпечення стабільності 
суспільства необхідні розподіл прав і обов’язків між людьми та дотримання принципу «людина вільна 
в тій мірі, в якій вона не посягає на свободу інших осіб». Другий аспект антропологічного підходу осно-
вну увагу зосереджує на соціо- (етно-) культурній зумовленості правового статусу особистості й, відпо-
відно, права. Останнім часом підвищеної популярності набув синергетичний підхід до праворозуміння. 
На відміну від класичних уявлень про однолінійність процесів розвитку матерії, властивих механістично-
му світогляду минулого відповідно до якого всі системи, зокрема й правові, діють на основі об’єктивної 
необхідності науково пізнаних законів, синергетичний підхід керується тим, що всі природні та суспільні 
системи, включаючи й правові, розвиваються нелінійно, тобто з великою долею випадковості, тому їх не-
можливо інтерпретувати виключно через таку наукову парадигму як закономірність. Синергетичний під-
хід сприяє виявленню принципово нових знань про право та появі якщо й не цілком нового образу права, 
то, принаймні, його нових граней. Зрозуміло, що використанням надбань синергетики проблема праворо-
зуміння не вичерпується. Сподівання, що колись у дискусіях про праворозуміння буде поставлено крапку 
і ми зможемо досягти «єдиноправильної» відповіді на питання, що таке право, — це ілюзія [9, с. 11-12].

У працях М. Козюбри, В. Казимірчука, Г. Мальцева, В. Нерсесянца, В. Журавського, О. Зайчука, 
О. Копиленка, Н. Оніщенко, Л. Явича та ін. піддається критиці вузьке антидемократичне визначення 
права і формулюється широке поняття, що включає в себе права і обов’язки особи, правосвідомість, пра-
вовідносини. На думку зазначених учених, наявність у законодавстві «мертвих», недіючих норм, декла-
ративних принципів, які не відповідають сутності суспільних відносин спростовує твердження про збіг 
законодавства та права. Замість ізольованого, диференційованого вивчення окремих аспектів правової 
діяльності пропонується її узагальнене сприйняття, уявлення про цінність правової структури суспіль-
ства, про необхідність поєднання системного, структурно-функціонального підходів до вивчення право-
вої дійсності з нормативно-ціннісним, аксіологічним підходом. Широкий підхід до праворозуміння не 
означає заперечення нормативності права, що визначає правову міру можливої та необхідної поведінки. 
Як зазначають деякі представники юридичної науки (прибічники жорсткого розмежування понять «пра-
во» і «закон»), правові норми можуть існувати і без відображення їх у законах та інших санкціонованих 
державою формах, тобто незалежно від держави. Представники широкого трактування права виходять 
з того, що право — це не тільки сукупність норм, а й діяльність суб’єктів права, які дотримуються пра-
вових приписів, застосовують і виконують їх у процесі правових відносин [7, с. 20-22]. 

Ідея різнобічного, багатосистемного підходу до права дозволила поглибити розуміння цього феномену.
Перехід від вузьконормативного до ліберального розуміння права як міри свободи встановлює 

гуманістичний, ціннісний зміст права, збагачує наше уявлення про право і правову систему, спри-
яє створенню особливої поваги до права та правомірної поведінки, ціннісних орієнтацій суспільства, 
держави і людей.

Сьогодні актуалізується необхідність переосмислення концептуальних завдань праворозуміння 
у напрямі інтегрування правових шкіл і створення цілісної концепції праворозуміння. Інтегративний 
підхід до права має сприйматися не як механічне поєднання підходів. Він повинен стати узагаль-
ненням важливих позицій основних шкіл праворозуміння, що сприятиме наданню праву не тільки 
нормативного, а й соціального та психологічного виміру.

У сучасній юридичній теорії та практиці головна увага має бути приділена особливостям практич-
ного впровадження раціонального змісту ліберальних ідей у процеси державного та правового будівни-
цтва в Україні. Необхідно звернутися до пошуку доктринальної формули закономірностей юридичного 
індивідуального буття суспільного життя за допомогою двох «зрізів» проблеми: право в особистості та 
особистість у праві.

На наш погляд, пізнавальний потенціал категорії «право» може реалізуватися виключно у системному 
зв’язку: 1) з такими поняттями як природне право, позитивне право і правовий порядок, що є предмето-
утворюючими для природно-правових, нормативістських і соціолого-юридичних наукових моделей піз-
нання права; 2) з категоріями галузевих і прикладних наук; 3) з предметоутворюючими поняттями інших 
наук, які так чи інакше використовують поняття «право» для змістовного розкриття суті свого предмета 
тощо; 4) з науковою парадигмою, здатною відповідати основним вимогам: міждисциплінарність та син-
тез (але такий, що спроможний відкрити нову реальність за умови дотримання дисциплінарної семанти-
ки термінологічної означеності понять, як вони утвердилися у класичній юридичній науці); з відмовою 

Слово молодим
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від механістично-редукціоністських конструкцій у процесі наукового пізнання права, які втратили свій 
пізнавальний ресурс в межах нової світоглядної і загальнонаукової парадигми [3, с. 197-198].

Усе вищезазначене дозволяє зробити наступні висновки. Право — це явище, яке нерозривно 
пов’язане з конкретним буттям, воно функціонує в глибинах життя, рухається у часі й змінюється разом 
з ним. І хоч у праві знаходять своє втілення «вічні» цінності — ідеали справедливості, свободи, рівності, 
їх зміст з плином часу також зазнає змін: з’являються нові грані, зв’язки, прояви, виміри, які потребу-
ють поглибленого осмислення. Розвивається, змінюючись, також низка чинників, які впливають на пра-
ворозуміння — цивілізаційних, релігійних, моральних, національних, міжнародних тощо.

Отже, праворозуміння — це система знань концептуального характеру про найбільш загальні зако-
номірності становлення та функціонування права, його сутність, призначення та місце в суспільстві, 
які визнані логічно та об’єктивно істинними. Праворозуміння має дискусійний характер, що відтворює 
специфіку функціонування форм суспільної свідомості в сучасному суспільстві та їх вплив на форму-
вання соціальної реальності. Є головним чинником пояснення колізій та спорів.
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РОЛЬ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

В сучасному світі права і свободи особи є одним із основних чинників розвитку суспільства. Якою 
б не була держава за своєю природою, який би режим не панував у ній, права та свободи особи, її вза-
ємовідносини з державою завжди мали практичне значення, оскільки без урахування цього фактору не-
можливо було б встановити в суспільстві порядок, який відповідав би інтересам особи.

Права особи є однією з ключових наукових проблем, які всебічно вивчаються — з філософсько-гума-
ністичного погляду в аспекті принципів перебудови правової системи, проведення економічної та культур-
ної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю. З удосконаленням систем прав та свобод 
особи суспільство пов’язує вирішення ряду внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань [1, c. 279].

Однією з найважливіших аспектів вивчення є забезпечення свободи, рівності та гідності особи. 
Це забезпечення здійснюється за допомогою правових засобів. Ретельне вивчення питання ролі пра-
вових засобів у забезпеченні свободи, рівності та гідності особи має складний спектр дослідження. 
Саме їх аналіз надасть змогу опрацювати та осмислити зв’язок між цими категоріями та забезпечи-
ти належне впорядкування і функціонування правових засобів на шляху до належного забезпечення 
свободи, рівності та гідності особи.

Серед дослідників, які вивчали проблему ролі правових засобів у правовій сфері можливо згадати 
насамперед О. Зайчука, Н. Оніщенко, М. Гуренко, Л. Луць. Цю проблему досліджували також російські 
вчені С. Алексєєв, О. Малько, М. Марченко.

Проте саме проблема ролі правових засобів у забезпеченні свободи, рівності та гідності потребує 
особливої уваги. Адже це є важливим питанням на шляху до становлення демократичної соціально-пра-
вової держави в Україні та інтеграції національної правової системи з міжнародно-правовою.

Метою цієї статі є визначення ролі правових засобів у забезпеченні та реалізації свободи, рівності 
та гідності особи, визначення особливостей впливу на цей процес різних видів правових засобів.

Категорія «правові засоби» надає можливість чітко усвідомити місце та призначення різноманітних 
юридичних явищ у реалізації свободи, рівності та гідності особи в єдиному процесі правового впоряд-
кування, взятого в єдності як «механізм правового регулювання». Саме ці властивості юридичних засо-
бів, які виступають елементами цього механізму, характеризує його в найбільш повній мірі як логічно 
завершену систему.

Правові засоби — це 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 пра-
ва, правозастосовні акти, договори, юридичні факти, суб’єктивні права, юридичні обов’язки, заборо-
ни, пільги, акти реалізації прав тощо. Це категорія, що є самостійною та характеризується лише їй 
притаманними рисами [2, c. 428].

Правові засоби створюють загальні, гарантовані державою можливості для посилення позитивних 
регуляторних факторів забезпечення свободи та рівності особи та водночас для усунення перешкод, 
тобто негативних факторів, які постають на шляху їх ефективного забезпечення. «Норми, що ефектив-
но діють, — підкреслює В. Сирих, — покликані вміщати такі юридичні засоби, які дозволили б ней-
тралізувати негативні фактори та посилити дію позитивних. У протилежному випадку дія негативних 
факторів буде більш інтенсивною, ніж правових засобів. Відповідно і результати дії норм права будуть 
іншими, ніж планував правотворчий орган» [3, c. 28].

Аналіз правових засобів з точки зору їх значення для поведінки суб’єктів обумовлює необхідність 
аналізу засобів-установлень і засобів-діянь.
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Найважливішим видом засобів-установлень є правові норми. Це основоположні елементи, в яких 
закріплені основні вимоги до можливої та необхідної поведінки. Щодо норм, які закріплюють осново-
положні права та свободи людини, встановлюють рівність та гідність особи, то вони закріплені в між-
народних документах, таких як Загальна декларація прав людини 1948 р. та Міжнародних пактах, при-
йнятих Генеральною асамблеєю ООН у 1966 р.

Розвиток і ефективне здійснення права досягається тільки тоді, коли є внутрішня узгодженість 
його основних елементів, у тому числі самих норм права. Часто виникають ситуації, коли має міс-
це суперечливість і неузгодженість правових норм, що веде до порушення системності правового 
регулювання і тим самим знижує його ефективність як у масштабі держави, так і в міжнародному 
порядку. В системі національного права важливою є відповідність норм права Конституції. Система 
норм права повинна бути стрункою, внутрішньо узгодженою і такою, що не суперечить умовам їх 
існування і успішного функціонування [1, c. 285]. Без такої узгодженої системи неможливе успішне 
здійснення реалізації та захисту свободи, рівності та гідності особи.

За формою гарантії основних прав і свобод — це передбачені Конституцією і законами форми захис-
ту основних прав і свобод. Пріоритетним видом юридичних гарантій є нормативно-правові, під якими 
слід розуміти систему норм по реалізації основних прав і свобод людини та громадянина. Нормативно-
правові гарантії включають в себе норми-принципи, юридичні обов’язки і юридичну відповідальність.

Особливе місце в системі нормативних гарантій займають норми-принципи, зокрема ті, які забезпе-
чують права і свободи людини та громадянина, насамперед щодо невідчужуваності, непорушності рів-
ності, необмежуваності конституційних прав і свобод людини та громадянина, рівність громадян тощо. 
Серед нормативно-правових гарантій величезна роль належить процесуальним нормам, які являють со-
бою систему правових засобів щодо здійснення правосуддя, захисту прав і свобод людини в судовому 
процесі, реалізації завдань судочинства з кримінальних та цивільних справ [4, c. 46].

Також видом юридичних гарантій є організаційно-правові чи інституційно-правові гарантії прав і сво-
бод людини та громадянина: закріплена в правових актах діяльність державних органів та громадських ор-
ганізацій із забезпечення, реалізації та охорони основних прав та свобод людини та громадянина [5, c. 24].

Не менш важливе місце займають засоби-діяння. До них належать акти реалізації прав та обов’язків 
як самостійний елемент механізму правового регулювання. Доречно зазначити, що практично всю юри-
дичну діяльність (правотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну), якщо її брати через призму актів 
реалізації прав та обов’язків, можна віднести до юридичної технології (засоби-діяння). Наприклад, пра-
вотворчий орган, приймаючи нормативні акти, реалізує свої повноваження через відповідні права та 
обов’язки. Так само здійснюється і будь-яка інша юридична діяльність, основу якої, знову ж таки, скла-
дають акти реалізації прав та обов’язків, а результат — правозастосовні та інтерпретаційні акти. 

Серед цих засобів важливими є судові рішення, які є правозастосовчими або інтерпретаційними 
актами. Наприклад, постановляючи рішення Європейський суд з прав людини здійснює правозасто-
совну, а у ряді випадків правотворчу і правотлумачну діяльність. Так, щодо Європейської конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Європейський суд з прав людини зазначив, що 
вона є договором, який розвивається, а тому підлягає тлумаченню у світлі сучасних умов. При цьому 
Європейський суд тлумачить не тільки міжнародні договори, а й дає консультативні висновки з право-
вих питань, які стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї [6, c. 123].

Таким чином, можна зробити висновок, що правові засоби є надзвичайно важливими при реалізації 
та захисті свободи, рівності та гідності особи. Саме за їх допомогою забезпечується діяльність механіз-
му правового регулювання. Ретельне дослідження правових засобів надасть змогу ефективніше забез-
печити якісне правове регулювання як в цілому, так і в сфері забезпечення та охорони свободи, рівності 
та гідності особи шляхом розвитку та впровадження більш ефективних правових засобів та інтеграції 
національних правових засобів з правовими засобами міждержавної правової системи.
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засоби, їх види та роль у забезпеченні свободи, рівності та гідності особи. Автором зазначено, що питання, розглянуті в статті, 
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ются правовые средства, их виды и роль в обеспечении свободы, равенства и достоинства личности. Автором подчеркивается, 
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Pavliukov I. Legal means in providing human liberty, equality and dignity.
The article defi nes the meaning of legal means to ensure the freedom, equality and dignity of the individual are determined by legal 

means, their types and role in ensuring freedom, equality and dignity. The author emphasizes that the issues discussed in this article are 
essential to modern society, and require further study.
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МІСТОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА СКЛАДОВА 

ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
Місто — осередок буденного життя суспільства. Необхідність містобудування зумовлена саме демо-

графічною ситуацією. З метою розвитку певної території, законодавець схвалює містобудівну діяльність, 
а тому проблема реалізації законодавства про містобудування, відповідальність за його порушення, пи-
тання відповідності стандартам та технічним нормам стосується передусім забудовника та населення.

Оскільки розвиток певної території зумовлюється так званими етапами, їх обминання вважатиметь-
ся суттєвим порушенням. Відтак, відповідно до Розділу ІХ чинної Конституції Україні, адміністратив-
но-територіальними одиницями визнані Автономна республіка Крим, області, райони, райони в містах, 
села і селища. Міста загальнодержавного, обласного та районного значення входять у невід’ємну скла-
дову територіального устрою України та підпадають під окреме нормативно-правове регулювання [1].

Важливими принципами слід визнати такі: єдність та цілісність території, централізації, децентралі-
зації у здійсненні державної влади, збалансованості розвитку регіонів з урахуванням економічного по-
тенціалу, беручи до уваги етнічні та культурні традиції народу [1]. 

Враховуючи факт того, що процеси урбанізації в геополітиці займають не останнє місце, виникає 
суперечливе запитання: чи може водночас село перетворюватися на місто, і чи не буде це казуальним 
по відношенню до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві»? 

Повертаючись до думки про містобудування, важливою ланкою цього складного комплексу дій вва-
жається наявність і участь (реалізація прав) суб’єктів, серед яких традиційно наявні державні органи, 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, громадські об’єднання. Головною метою 
перед початком містобудування є визначення території, організація документації, впорядкування інвес-
тиційних програм розвитку населених пунктів і територій, створення та ведення земельних кадастрів, 
оцінка можливого впливу на навколишнє середовище тощо [4]. 

В ст. 137 Основного Закону України містяться положення щодо нормативного врегулювання Авто-
номною республікою Крим (далі — АРК) питань, які вважаємо аналогічно пов’язаними з процесом 
містобудування загалом. До таких питань входить регулювання АРК сільського господарства, лісів, ме-
ліорації та кар’єрів, громадських робіт, ремесел (що вважаються такими, що охороняються як наймену-
вання місць походження товару, виходячи з основоположних принципів інституту інтелектуальної влас-
ності); регулювання транспортного користування, водопроводів, автошляхів, мисливства, рибальства, 
санітарно-лікарняних служб [1]. Втім, положення ст. 137 Конституції інтерпретується як у вузькому, так 
і у широкому значеннях: вузьке значення спостерігається у п. 4. ч. 1 ст. 137 Конституції, а саме регулю-
вання питань АРК стосовно містобудування…, а в широкому значенні — містобудування є широким 
комплексом заходів, що регулюється законодавством про містобудування. 

До наступних «чинників» містобудівельної діяльності відносять такі, що виражаються в обмеженому 
використання земель. Це положення відображене у змісті загальних положень Земельного кодексу та 
Конституції України — земельні ділянки мають використовуватися за цільовим призначенням. У Законі 
«Про регулювання містобудівної діяльності» зазначено, що обмеження у використанні території для міс-
тобудівних потреб фіксується у документації, яка співпадає з вищезгаданим правилом (так званий «зо-
нінг») [5]. Нині, в ст. 3 цього ж Закону наводиться перелік законодавства у сфері містобудівної діяльності. 

Плануючи забудову території, потрібно посилатися на визначені в Законі України «Про Генеральну 
схему планування території України» пріоритети та аргументи (які знаходять відображення у загаль-
них положеннях даного Закону). Результативність аналізів, визначення напрямів використання тери-
торії та пропозиції щодо реалізації Генеральної схеми так чи інакше виступають текстовим матеріа-
лом [3]. Звісно, помилково було б оминути увагою значення перепису населення, яке полягає не лише 
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у формуванні статистики задля можливості оцінити і покращити недоліки в роботі, а й з метою рівно-
мірного розподілення населення на території держави. 

Таким чином, містобудівна діяльність умовно поділяється на такі групи:
• першу групу складають відносини, пов’язані з організацією документації та попередньою необхід-

ністю ініціації питання (наприклад, ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, 
стандартизація, інформаційні програми) [5];

• друга група питань стосується матеріально-організаційного забезпечення, насамперед кадрами, 
контролем за дотриманням вимог законодавства про охорону культурної спадщини, співпраця з іншими 
суб’єктами містобудівничої діяльності [5];

• третю групу складають питання, порушення яких сприяло б утворенню негативних наслідків (пе-
рехід за межі «червоної лінії», неналежне оцінювання земель державної власності, суттєва невідповід-
ність картографно-геодезичній основі) [5]. 

Контроль за дотриманням законодавчих положень віднесено до компетенції уповноважених органів. 
В даному випадку відповідальність за порушення законодавства носить суворий характер. Формуючи 
державну політику у сфері містобудування, органи влади повинні підкорюватися вимогам норм закону. 
З огляду на це, з метою унеможливлення похибки, державна функція полягає в стандартизації.

Враховуючи те, що розвитку населених пунктів сприяють економічні, екологічні, та, в меншій мірі, 
політичні чинники, технологічне переоснащення підприємств (на які покладені повноваження будувати 
місто) має відбуватися на засадах науково-технологічного прогресу. 

На базі сучасних спостережень та аналітичному вивченні і реалізації законодавства, державні служ-
бовці, вчені та юристи-практики готові погодитися з думкою, що інфраструктурні об’єкти в будь-якому 
місті спільні і відсутність яких найвідчутніша. Тому до розуміння об’єктів сучасного «портрету» міста 
можемо вкласти [6]:

• будівлі загально-територіального значення: муніципії, організації, магазини, служби, бібліотеки, за-
клади освіти та охорони здоров’я;

• міські елементи: дороги, двори, бічні мережі (тротуари);
• мережі доріг, транспортна система;
• система постачання води, система каналізації та робота служб, спрямована на видалення відходів 

з жилих зон та зон природного стану;
• система зв’язку, функціонування засобів масової інформації тощо.
Щодо заохочення туризму, утворення рекреаційних території та історико-культурних об’єктів, то 

варто підходити до цього питання по необхідності. З іншого боку, наприклад, історичної особливості 
міста може і не бути, але Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» надасть місцевим жите-
лям конституційне право впливу на життя міста.

Важливим в контексті функціонування правової держави, мабуть стовідсотково погодиться вчена 
більшість є діяльність пов’язана з належним правовим інформуванням, захистом прав і дотриманням 
норм закону. Гарантування і забезпечення цих правових ідеалів покладено на органи юстиції. 

Отже, розглянувши в цілому законодавство про містобудування, виокремимо основні нормативні 
акти щодо даного питання:

• Закон України «Про основи містобудування» 1992 р.;
• Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 1994 р.;
• Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» 1999 р.;
• Закон України «Про Генеральну схему планування території України» 2002 р.;
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 2011 р.
Не менш важливими є закони «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», «Про відходи», 

«Про архітектурну діяльність», житлово-комунальне законодавство та законодавство про транспорт, 
інформацію. Підзаконними нормативними актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України є розпорядження, накази, постанови, кількість яких 
потребує чіткої систематизації. 

Певну особливість має Закон України «Про архітектурну діяльність». Нині даний акт урегульовує 
питання про архітектурний та містобудівний конкурси, авторський та технічний нагляди (здійснюва-
ні архітектором та замовником відповідно), діяльність об’єднань професійних архітекторів, ліцензу-
вання господарської діяльності та атестацію виконавців робіт, авторські права [2].

Слово молодим
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Варто зробити акцент на деяких законах, відповідно до яких міста мають своєрідну економіко-право-
ву особливість. Стосується це насамперед особливостей, відображених у Законі України «Про оголо-
шення природних територій міста Бердянська Запорізької області курортом державного значення», або 
Закон «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова». Правове регулю-
вання режиму спеціальних зон відбуватиметься відповідно до положень кодифікованого акта — Митно-
го кодексу України. 

Законодавство більш вужчого територіального впливу стосується окремого об’єкту (зокрема міст, 
будівель) і має значення стратегічно-важливого (Закон «Про залучення кредитних ресурсів для фі-
нансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку 
Дніпро в місті Києві»).

Стосовно запобігання шкідливому впливу на навколишнє середовище, Закон «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» та деякі інші закони вказують на схожі і притаманні більшості га-
лузям права принципи. Однак, на наш погляд, увагу слід приділяти саме юридичній відповідальності. 

В перспективі користування містобудівним законодавством слід відповідально ставитися до держав-
них вимог, стандартів, європейських зразків. Якість роботи, доступність соціальних послуг та нормаль-
не функціонування інфраструктури — ось ті практичні виміри теперішнього життя, на які мають орієн-
туватися забудовники в Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Норми права не можуть самі собою втілитись у формулювання нормативно-правових актів, набу-
ти чинності і стати фактором, що справляє вплив на суспільне життя та чітко виражає права людини. 
Прийняттю нормативно-правових актів передує дуже складний, тривалий та кропіткий нормотворчий 
процес. Нормотворчий процес вимагає вивчення розвитку реальних зв’язків між різними явищами, 
що беруть участь у формуванні права і здійснюють перехід від матеріальних факторів до свідомості і 
від неї — до правових норм, від правових норм до сприйняття. Як будь-який соціальний процес — це 
усвідомлена, цілеспрямована діяльність, що здійснюється через право і правові норми. Р. Лукич роз-
глядає нормотворчість «… як комплексну діяльність, що складається із операцій, які є різновидом 
розумової діяльності, кожна з яких виконується різними способами» [1, с. 215].

Нормотворча діяльність держави є частиною права реалізаційної діяльності — діяльності держави, 
її органів, громадян, юридичних осіб, внаслідок якої норми та інші елементи права стають реальністю 
й починають справляти вплив на суспільні відносини. Видами такої діяльності, крім нормотворчості, 
можна вважати правозастосовну діяльність (використання, виконання, додержання, застосування права) 
і тлумачення права.

Нормотворчий процес, за визначенням А. Піголкіна «… це порядок здійснення юридично значимих 
дій по підготовці, прийняттю, опублікуванню нормативного акту, які процесуально оформлені, юридич-
но опосередковані та носять офіційний характер» [2, с. 95].

У радянські часи поняття нормотворчого процесу ототожнювалось із законодавчим процесом і було 
наступним: «нормотворчість в соціалістичному суспільстві визначається як виражаюча волю народу, 
направлена на досягнення цілей розвитку суспільства, організаційно-оформлена діяльність держави по 
виявленню потреби в нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин і створенні у відповід-
ності з ними нових правових норм, заміні і відміні діючих» [3, с. 16]. Нині поняття нормотворчого про-
цесу і законодавчого відокремлені, але не існує одностайної думки щодо цих понять. 

І. Дюрягін виділяє два етапи законодавчого процесу.
Перший — попереднє формування державної волі, яке виражається у створенні законопроекту. На 

даному етапі можна виділити ряд самостійних стадій: прийняття рішення про розробку законопро-
екту, підготовка законопроекту, його обговорення, узгодження і доопрацювання. Слід зазначити, що 
ці дії не породжують правових норм, а лише створюють основу для стадії внесення законопроекту 
суб’єктом права законодавчої ініціативи.

Другий — офіційне зведення державної волі в норму права. Сюди відноситься внесення проекту 
суб’єктом права законодавчої ініціативи, обговорення проекту, прийняття самого закону та його опу-
блікування [4, с. 157].

Вбачається, що «законодавчий процес» (або, за термінологією Регламенту Верховної Ради України, 
«законодавча процедура») обмежується процесом проходження законопроектів у парламенті. Початком 
законодавчого процесу слід вважати внесення проекту нормативного акту суб’єкту нормотворення (вне-
сення суб’єктом права законодавчої ініціативи проекту до парламенту). Лише парламент забезпечує пе-
ретворення законопроекту в закон і, тим самим сприяє здійсненню суб’єктами даних процесуальних 
відносин своїх процесуальних прав і обов’язків. Отже, для законодавчого процесу основним суб’єктом, 
який ініціює його, здійснює остаточне опрацювання закону є парламент.

Водночас, закони, які приймаються Верховною Радою, є результатом нормотворчого процесу та 
безпосередньо залежать від тих процедур, які сприяють доопрацюванню закону і забезпечують висо-
кий якісний і кількісний рівень кожного закону, що приймається і це є важливою передумовою форму-
ванню в Україні правової держави [5, с. 11]. Якщо ми прагнемо досягти ефективнішого законодавства, 
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яке буде захищати права людини, то повинні удосконалювати саме нормативно-правові процедури 
нормотворчої діяльності.

Щодо вдосконалення, а саме аналіз теоретичних розробок у сфері нормотворчого процесу дає мож-
ливість запропонувати низку практичних заходів щодо оптимізації вітчизняного нормотворчого процесу. 

1. Цілеспрямована підготовка кадрів для роботи у сфері проектування нормативно-правових актів. Та-
кий досвід вже мають багато іноземних держав, певні кроки в цьому напрямку зроблені й в Україні та Росії. 

Наприклад, у Італії в 1988 році була створена Школа правових наук і юридичної техніки, оскіль-
ки існувала надмірна кількість юридичних правил сумнівної технічної якості, а юридичні факультети 
університетів не пропонували специфічного навчання з нормотворення. Відзначається, що якість нор-
мативних актів залежить від конституційного порядку, парламентських нормативних документів, полі-
тичних обставин. Але й технічними моментами в праві аж ніяк не можна нехтувати. Саме тому в школі 
викладається курс для державних службовців, службовців державних і приватних підприємств, які без-
посередньо чи опосередковано займаються «створенням» законів. Особливістю цих курсів є те, що тра-
диційні наукові положення розглядаються в аспекті нормотворення: аналізується двостороння взаємо-
дія правил юридичної техніки і критеріїв тлумачення законодавства; зв’язок між юридичною технікою 
і втіленням правничих інформаційних систем тощо [5, с. 262–269].

В Росії також йде активний пошук найбільш оптимального курсу, присвяченого викладенню в закла-
дах юридичної освіти та спеціалізованих установах юридичної (законодавчої) техніки [6, с. 276]. Аналіз 
запропонованих програм таких спецкурсів дозволяє зробити висновок, що їх зміст виходить значно далі 
за межі проблематики нормотворчої (юридичної) техніки. Отже, в зв’язку з тим, що в учбовому курсі про-
блеми законотворчості висвітлюються неповно, а ряд теоретичних тем, які мають безпосереднє значення 
для питань нормотворчості, взагалі не розглядаються, курс доцільно починати з теорії нормотворчості.

2. Слід відверто визнати, що реалізація багатьох вимог нормотворчої техніки, юридико-технічна до-
сконалість нормативних правових актів сьогодні неможлива без належного інформаційного забезпечен-
ня. Чи не перше місце в цьому займає інформатизація нормотворчого процесу. Аналіз відповідної літе-
ратури дозволяє зробити висновок, що нормотворча діяльність практично неможлива без використання 
сучасних інформаційних технологій [7]. Упровадження інформаційних технологій в правову діяльність 
відбувається через створення і упровадження в практику інформаційних систем, які є середовищем 
функціонування перших. Інформаційні системи, елементами яких є різного роду програмні і технічні 
засоби, забезпечують вирішення завдань з будь-якої сфери, допомагають аналізувати проблеми і ство-
рювати нові продукти [8, с. 285]. Таким чином, саме інформаційні системи є одним з базових елементів 
засад нормотворчого процесу. 

За допомогою останніх стає можливим створювати єдині централізовані архіви, термінологічні до-
відники і довідники нормативних дефініцій; досягти максимальної економії часу і максимальної точ-
ності та погодженості здійснення основних операцій з розробки нормопроектів тощо. 

В Україні в 1990 р. спільними зусиллями фахівців Національної академії наук, Академії правових 
наук, Секретаріату Верховної Ради України, інших учасників проекту створена оригінальна, комплекс-
на, багатофункціональна комп’ютеризована система інформаційно-аналітичного забезпечення зако-
нодавчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, яка інтегрує понад двадцять 
автоматизованих комплексів обробки даних, що супроводжують замкнений технологічний цикл забез-
печення підготовки проектів нормативно-правових актів [9, с. 3].

3. Удосконалення нормотворчого процесу, зокрема, стадії підготовки проектів нормативних пра-
вових актів.

Неабияке значення у цьому аспектів набуває належне кадрове забезпечення в усіх стадіях нормот-
ворчого процесу. Останнє полягає в широкому залученні до розробки проектів нормативних правових 
актів висококваліфікованих спеціалістів. Як правило, такими виступають спеціалісти юридичних служб 
суб’єкта нормотворчої діяльності, юристи-вчені тощо. При розробці законів чи інших значних за своїм 
політичним і соціальним значенням актів зазвичай створюється робоча група. Практика створення і ді-
яльності робочих груп свідчить про те, що найбільш продуктивними є ті, які включають спеціалістів, 
що володіють знаннями і досвідом в тій конкретній сфері діяльності, яка є предметом правового ре-
гулювання (медики, економісти, фінансисти тощо) та спеціалістів-юристів, які володіють знаннями та 
досвідом у сфері правового регулювання, а також спеціалістів з нормотворчої техніки. Необхідно під-
креслити, що саме на перетинанні «спеціально-предметного» і «спеціально-юридичного» підходів зна-
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ходяться найкращі рішення, які відповідають одночасно і потребам соціальної практики, і об’єктивним 
закономірностям правового регулювання [9, с. 3].

4. Слід забезпечити ефективне функціонування в Україні спеціалізованих державних органів та 
структур, діяльність яких спрямована, зокрема, на розв’язання проблеми юридико-технічної доско-
налості нормативно-правових актів. Значну роль в даний час в цьому напрямку відіграє Міністерство 
юстиції України, а також юридичні служби суб’єктів нормотворчого процесу та науково-дослідницькі 
установи. Аналіз їх діяльності свідчить про те, що важливого значення набуває питання правового ре-
гулювання відносин, що виникають у зв’язку з розробкою проектів нормативно-правових актів, про-
веденням, зокрема, правової та наукової експертиз останніх.

Наразі слід підкреслити необхідність підвищення ролі Академії правових наук України в науковому 
супроводженні основних стадій нормотворчого процесу. На даний час саме ця науково-дослідницька 
установа здатна забезпечити, на нашу думку, дійсно високий професійний рівень розробки проектів за-
конів і найбільш значимих підзаконних нормативно-правових актів, їх науково-правової експертизи. Це 
пов’язано передусім з дійсно високою кваліфікацією кадрів, які працюють в структурі Академії [9, с. 3].

5. В аспекті підвищення юридико-технічної досконалості нормативних правових актів вельми важ-
ливим є уніфікація правил нормотворчої діяльності та вирішення питання про можливість правового 
урегулювання останніх. Під уніфікацією правил нормотворчої діяльності розуміється виробка єдиних 
однакових правил нормотворчої техніки. Під стандартизацією — закріплення таких правил в норматив-
них правових актах. Можна стверджувати, що практика уніфікації і стандартизації основних рекомен-
дацій нормотворчої техніки має відповідну традицію як у національному законодавстві та нормотворчій 
діяльності, так і законодавстві та нормотворчій діяльності інших країн. Водночас справедливим є те, 
що таку практику в Україні слід визнати недостатньою, і такою, що потребує подальшої розробки і ви-
рішення різноманітних питань практичного характеру [9, с. 3]. 

Вдосконалення форм реагування на прийняття нормативно-правових актів, що не відповідають чин-
ному законодавству, важливість розгляду випливає, насамперед з того, що всі органи виконавчої влади 
не лише підпорядковані закону, але й мають своїм безпосереднім обов’язком реалізовувати, втілювати 
закони в життя суспільства.

Підставами визнання недійсності нормативно-правового акта органу можуть бути як невідповідність 
його змісту закону, так і порушення належної форми нормативно-правового акта та встановленої про-
цедури прийняття, тобто встановленої процедури його розгляду, ухвалення або набрання чинності. До 
того ж, при прийнятті нормативно-правового акта може мати місце і перевищення компетентних повно-
важень, що встановлюються завдяки функціональному поділу компетенції. Одним із ефективних засо-
бів забезпечення законності нормативно-правових актів є чітка регламентація нормотворчого процесу.

Необхідно відзначити, що важливо мати ефективний механізм корегування прийнятих нормативно-
правових актів з метою усунення порушень прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, виникнення 
множинного трактування нормативно-правового акта, ускладнення процесу реалізації норм. На жаль, 
на даний момент можемо спостерігати недостатність правового регулювання цього питання: незважаю-
чи на передбачені чинним законодавством підстави, фактично залишається нагальною потреба у вста-
новленні переліку порушень процедури і форми, що призводять до недійсності нормативно-правових 
актів. Одним із засобів є зміна неякісно прийнятих норм. Найпростіший варіант зміни нормативно-пра-
вового акта — це прийняття повністю нового акта, в результаті чого попередній нормативно-правовий 
акт, який регулював це питання, втрачає чинність і замінюється новим.

У сучасних умовах докорінних соціально-економічних, політичних змін актуальність дослідження 
вітчизняного нормотворчого процесу набула якісно нового значення.

Розгляд процедури прийняття нормативно-правових актів та набрання ними чинності дозволило 
більш чітко окреслити сутність нормотворчого процесу, критерії перевірки законодавчих актів, напрями 
удосконалення нормотворчого процесу, тенденції його розвитку. Проведена робота дозволила зробити 
наступні висновки:

1. Нормотворчий процес — це порядок здійснення юридично значимих дій по підготовці, прийнят-
тю, опублікуванню нормативного акту, які процесуально оформлені, юридично опосередковані та но-
сять офіційний характер.

2. Ефективність і дієвість законодавчих актів тісно пов’язана з встановленням відповідних чітких 
критерії перевірки нормативно-правових актів, які можуть висуватись до змісту норми права. 

Слово молодим
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3. Основними недоліками сучасного нормотворчого процесу є відсутність чіткої системи планування 
нормотворчих робіт, достатньої координації між органами державної влади, що задіяні у нормотворчо-
му процесі, наявність колізій у регулюванні питань щодо нормотворчого процесу.

Для підвищення якості підготовлених проектів, усунення множинності нормативно-правових ак-
тів, колізій, які виникають між нормами права держава повинна створити всі умови, щоб планування 
в Україні здійснювалось на високому рівні розвинутої правової держави. Доцільно перейти до більш 
тісної координації діяльності суб’єктів нормотворчого процесу. 

4. Нормотворча діяльність — це вид юридичної діяльності, що здійснюється уповноваженими на те 
суб’єктами, які володіють відповідними спеціальними та практичними знаннями.

Ураховуючи представлені матеріали даної роботи, загальною метою правотворчості в аспекті про-
понованого захисту є надання існуючій системі права і законодавства досконалого вигляду, приведення 
її у відповідність з потребами життя і моделювання на майбутнє таких відносин, які можуть виявитися 
корисними для суспільства.
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Surmak V. Organizational-legal framework for development in the context of the legislative process Ukrainian human 
rights doctrine.

This paper is a comprehensive analysis of the institutional and legal framework of the legislative process, its theoretical and practical 
problems, the scientifi c defi nition of its substantive scope, stages of the legislative process, developing practical recommendations to 
improve legislation and to use the knowledge gained in a legal activity. Protecting the domestic doctrine of human rights. Work carried 
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ensures the reliability of knowledge and to address the goals and objectives of the author.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

ТА ГРОМАДЯНИНА В ПРОЦЕСІ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ
В умовах сучасної правової реальності в Україні надзвичайно гостро постає питання забезпечення ре-

алізації прав і свобод людини та громадянина. Хоча людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека й визнаються Основним Законом найвищою соціальною цінністю, проте без налагодже-
ного механізму конституційно-правових гарантій, насамперед організаційно-правових, що являють собою 
діяльність держаних органів, спрямовану на створення сприятливих умов для реального користування 
задекларованими правами, уся нормотворча діяльність держави залишається лише «заявами про наміри». 

Рівність — один із основних принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина. 
Передбачений конституціями і законами більшості держав та міжнародно-правовими актами (Загальна 
декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. тощо) 
[1, с. 329], даний принцип є основним регулятором стабільності та рівноваги в суспільстві, забезпечу-
ючи умови та юридичні засоби дотримання прав і свобод людини та громадянина.

Незважаючи на те, що Україною були зроблені значні кроки на шляху демократизації суспільства, 
проблема реального забезпечення задекларованих прав і свобод людини як була, так і залишається — 
принцип рівності та недискримінації застосовується або вибірково, або й взагалі демонстративно та від-
верто нівелюється, що можна пояснити як соціально-політичними, так і історичними причинами. 

Забезпечення принципу рівності в процесі право реалізації має величезне значення для нормаль-
ного функціонування правової та соціальної держави. Дослідження проблеми реалізації принципу 
рівності особи в Україні були предметом наукового пошуку таких вчених, як: С. Боднар, О. Даш-
ковської, Т. Мельник, Н. Оніщенко, Н. Стецюк та ін. У своїх працях вчені порушували лише окремі 
аспекти вищезгаданого питання (ґендерна рівність, рівність особи перед законом чи судом тощо), що 
зумовлює необхідність проведення комплексного дослідження реального стану забезпечення прин-
ципу рівності на теренах нашої держави.

Метою цієї публікації є аналіз (на основі вивчення нормативно-правових актів, загальнотеоретичних 
положень, а також досліджень та публікацій вітчизняних вчених) реального стану забезпечення прин-
ципу рівності в процесі правореалізації в Україні. Вбачається, що особливу увагу варто приділити до-
слідженню рівності особи перед законом і судом та ґендерної рівності; виокремленню можливих шля-
хів та напрямів діяльності держави щодо перетворення задекларованих нормативно-правових гарантій 
прав та свобод людини та громадянина на фактично діючі норми-принципи.  

На нашу думку, досягнення визначеної мети потребує з’ясування значення та змісту загальнотеоре-
тичних понять, які в подальшому вживатимуться в контексті даної статті, зокрема, «реалізація права», 
«формальна рівність», «фактична рівність».

На думку Т. Тарахонич, поняття «реалізація права» розуміється різними науковцями неоднозначно. 
Деякі вчені розглядають його як процес здійснення правових приписів через поведінку суб’єктів (право 
реалізується в поведінці людини та забезпечується гарантіями з боку держави). Інші вважають реалізацію 
права як зовнішнім проявом правового регулювання, так і результатом правового регулювання [2, с. 259].

Реалізація норм права повинна ґрунтуватися на принципах законності, обґрунтованості, доцільності 
та соціальної справедливості.

Підвалиною останнього принципу є визнаний в Конституції України та міжнародно-правових актах 
принцип рівності особи у реалізації своїх конституційних прав та свобод і недопущення дискримінації 
(лат. discrimination — відокремлення, розділення, розрізнення) — умисного обмеження або позбавлення 
прав певних юридичних чи фізичних осіб за певними ознаками [3, с. 195].

Поняття «рівність» — багатоаспектне і може застосовуватися у різних значеннях. Науковці вио-
кремлюють два підходи до розуміння вищеназваного поняття, розрізняючи при цьому правову (юри-
дичну) та фактичну рівність.
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Як зазначає О. Дашковська, «правова (юридична) рівність передбачає рівність суб’єктів права перед 
законом, закріплює рівні юридичні засоби реалізації їх суб’єктивних прав, рівний захист і рівну юри-
дичну відповідальність за їх порушення. Вона має формальний характер, оскільки не створює фактич-
ної рівності між суб’єктами права, які суттєво різняться за своїми здібностями, природними фізичними 
та соціальними можливостями, сімейним станом, інтелектуальним розвитком тощо» [4, с. 135].

Сучасне право повинне гарантувати справедливий баланс між вимогами фактичної та формальної 
рівності. Формальна рівність реалізується в праві за допомогою загальних принципів: рівності перед 
законом, рівності перед судом, рівності прав і свобод людини та громадянина, рівності обов’язків 
людини і громадянина.

Фактична рівність можливостей реалізується в праві на основі принципів диференціації правового 
регулювання, позитивної дискримінації [4, с. 136].

Конституція України у ст. 24 встановлює, що громадяни мають рівні права і свободи та є рівними 
перед законом. Рівність громадян перед законом полягає в тому, що стосовно кожної особи йому нале-
жить мати однакову силу впливу. Свого часу англійський філософ Дж. Локк сформулював цей принцип 
так: «Для кожної людини, яка знаходиться в громадянському суспільстві, не може бути зроблено ви-
нятків із законів цього суспільства» [5, с. 90]. 

Принцип рівності перед судом є основою сучасної концепції справедливого судочинства. Консти-
туція України у ч. 2 ст. 129 проголошує, що рівність усіх учасників судового процесу перед законом 
і судом є однією з основних засад судочинства в державі.

 Сутність рівності громадян перед судом, на думку І. Полховської, «полягає в безперешкодному до-
ступі громадян до суду незалежно від їх соціального чи майнового стану» [5, с. 90].

Право на захист своїх прав і свобод в суді надається кожному (ст. 55 Конституції України), проте не 
кожен може ним скористатися. Не всі громадяни України мають змогу оплатити послуги адвоката, зверну-
тися до юридичної консультації чи заплатити державне мито. Таким чином, малозабезпечені верстви на-
селення практично позбавлені можливості захисту своїх конституційних прав та законних інтересів у суді.

Як зазначають М. Мельник і М. Хавронюк, проблеми правосуддя не є проблемами власне судової 
влади, а похідними від найбільш загальних проблем: глибокої політичної кризи, некомпетентного керів-
ництва державою, політичної корупції [6].

Стосовно принципу рівності прав і свобод людини та громадянина Конституція України проголошує, 
що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі тощо (ч. 2 ст. 24). Ця стаття практично дублює основні положення, закріплені в 
таких визнаних світовою спільнотою міжнародно-правових актах, як Загальна декларація прав людини 
1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про економіч-
ні, соціальні та культурні права 1966 р., Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок 1967 р. 
Декларація про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1963 р. тощо. В повсякденному житті цей 
принцип застосовується фрагментарно та вибірково.

На шляху становлення реальної демократії в українському суспільстві постала необхідність створення 
умов для формування ґендерної рівності. Це означає, що відносини чоловіка і жінки повинні ґрунтуватися 
не на підкоренні чи пануванні, а на рівноправному партнерстві та взаємній відповідальності як у сім’ї, так 
і у всіх сферах суспільного життя, включаючи і відповідні владні відносини [7, с. 36]. Ґендерна рівність, 
закріплена в Основному Законі України (ст. 24), передбачає забезпечення рівних можливостей для пред-
ставників обох статей і досягається не лише шляхом закріплення рівності перед законом разом із заборо-
ною дискримінації, а й часто застосуванням політики позитивних дій (позитивної дискримінації).

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 
2005 р., метою якого є досягнення паритетного становища статей у всіх сферах життєдіяльності сус-
пільства [7, с. 35], у ст. 1 дає таке визначення даному поняттю: «позитивні дії — спеціальні тимча-
сові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати 
рівні права, надані їм Конституцією і законами України» [8]. На практиці це означає надання рівних 
можливостей жінкам та чоловікам у всіх ключових сферах: при прийомі на престижні, високоопла-
чувані посади, у вищі навчальні заклади, висування кандидатур до органів влади та ін.

Хоча Україною і досягнуто певних успіхів у забезпеченні ґендерної рівності, зокрема у сфері освіти та на-
уки, проте багато питань досі не вирішено. Наприклад, попри те, що серед державних службовців жінки ста-
новлять 74,9% всієї кількості, їх недостатнє представництво на керівних посадах в органах виконавчої влади 
не дає їм змоги реально впливати на процеси прийняття рішень і брати активну участь у їх реалізації [7, с. 36].

Представництво жінок в законодавчому органі також недостатнє. Хоча ще у 2000 р. Україна при-
єдналася до Цілей розвитку тисячоліття ООН, взявши зобов’язання забезпечити до 2015 р. не менше 
30% жінок у представницьких органах влади, це завдання навряд чи буде виконано. У Верховній Раді 
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України сьомого скликання був зафіксований найвищий відсоток представництва прекрасної половини 
людства за всю історію незалежної України — 9,7% (43 жінки), але порівняно з іншими європейськими 
країнами, зокрема скандинавськими, цей результат доволі скромний [9].

Отже, принцип рівності прав і свобод людини та громадянина є підвалиною, основою правової со-
ціальної держави. Україна, яка проголосила даний принцип в Основному Законі, визначила тим самим 
спрямованість своєї політики. Задля реального забезпечення принципу рівності в державі має функціо-
нувати налагоджений механізм реалізації норм права, заснований на принципах законності, обґрунтова-
ності, доцільності та соціальної справедливості. Діяльність держави повинна базуватись на врахуванні 
інтересів суспільства в цілому, а не становища або рангу окремої особи.

На жаль, у праві України й досі не приділено уваги належній деталізації категорії рівності. Необ-
хідно більш повно відобразити її зміст у законодавстві держави, оскільки це дозволить активізувати 
національний дух громадян і унеможливить зловживання з боку посадових осіб [10, с. 28]. В Україні 
має бути проведений комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня правосвідомості громадян, 
боротьбу з корупцією та бюрократизмом шляхом відбору на державні посади громадян, враховуючи на-
самперед їх моральні та ділові якості, а не соціальний статус, надання державою безоплатної правової 
допомоги малозабезпеченим верствам населення, послідовне проведення політики позитивної дискри-
мінації в ґендерному питанні, забезпечення доступності суду для всіх верств населення.

Попри підвищений інтерес науковців та дослідників до проблеми реалізації принципу рівності в Укра-
їні, дане питання і надалі залишається мало або частково дослідженим. Проблеми створення привілеїв чи 
обмежень за мовними ознаками, політичними та релігійними переконаннями, етнічним чи соціальним по-
ходженням становлять доволі широкі перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
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У статті досліджується стан забезпечення принципу рівності особи в Україні шляхом співставлення його конституційно-
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В статье исследуется состояние обеспечения принципа равенства в Украине путем сопоставления его конституционно-
правовых и организационно-правовых гарантий, фор-мального и фактического воплощения.
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Sus M. Ensuring equality of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the process of the realization of rights.
The article examines the state of the principle of equality of person ensuring in Ukraine by comparison of its constitutional and 

organizational guarantees, formal and actual implementation.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Проголошення прав і свобод особи, їх закріплення в законодавстві є найважливішою передумовою, 

прелюдією до створення справді відкритого, вільного суспільства, оскільки панування права, плюра-
лізм і права людини є нерозривними складовими демократії. Сучасні стандарти в галузі прав і свобод 
людини, закріплені в міжнародно-правових документах і у внутрішньодержавному законодавстві, є ре-
зультатом тривалої боротьби особистості і влади. У цьому зв’язку видається плідною версія про те, що 
еволюція людської спільноти являє собою прогресуючий розвиток свободи особи. Обсяг прав і свобод 
людини в сучасному суспільстві визначається не лише особливостями певного співтовариства людей, 
а й розвитком людської цивілізації в цілому, рівнем інтегрованості міжнародного співтовариства.

Права та свободи особи отримали адекватну термінологічну форму виразу насамперед у працях та-
ких мислителів, як Г. Гроцій, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск`є, Дж. Локка, Б. Констана, Т. Пей-
на, О. Радіщева та ін. Найбільш поширеною точкою зору, що проливає світло на природу прав людини, 
є розуміння їх, насамперед, як певних соціальних можливостей, що є об’єктами певних потреб, які мають 
об’єктивний характер і означають для людини можливість її повноцінного, всебічного і вільного розвитку. 

Права людини є основним елементом правового статусу особи разом з обов’язками і законними ін-
тересами у їх єдності.

Оскільки захист прав людини є одним з головних завдань світової спільноти, виникає необхідність 
у визначенні універсальних міжнародно-правових стандартів — основних прав людини. Ці стандар-
ти відображені у близько 300 деклараціях, конвенціях, хартіях, у різний час створених і визнаних 
світовою спільнотою, що встановили стандарти прав та інтересів особи, визначивши межу, за яку не 
може виходити держава. Таким чином, права людини стали об’єктом регулювання не лише окремої 
держави, а й міжнародного співтовариства [5, с. 4].

Наука міжнародного права розробила спеціальний термін: міжнародні стандарти в галузі прав люди-
ни — і тепер під цим терміном розуміють сукупність існуючих норм у галузі прав людини, які розро-
блені за участю держав у міжнародному співіснуванні і містяться у відповідних міжнародно-правових 
документах або звичаях [3, с. 68].

Прийняття Міжнародного білля про права людини, що включає Загальну декларацію прав людини 
(1948 p.), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1976 p.), Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціальні та культурні права (1976 p.), Факультативний протокол до Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права (1976 p.), внесло характерні зміни у правосуб’єктність людини, що стала 
суб’єктом не лише внутрішньодержавного, а й міжнародного права. Держави, що приєдналися до пактів, 
зобов’язані привести своє національне законодавство у відповідність з їх вимогами. Таким чином, міжна-
родно-правові акти мають верховенство над внутрішнім законодавством. А це надає можливість громадя-
нину, політичні чи громадянські права якого порушені, звернутися за захистом безпосередньо до Комітету 
з прав людини при ООН, якщо він вичерпав можливості захисту, надані національним законодавством. 
Міжнародно-правові документи визначили той універсальний комплекс основних прав та свобод, який 
у єдності з конституційними правами повинен забезпечити нормальну життєдіяльність індивіда. Якщо 
певне право людини не отримало конституційного закріплення з боку держави, воно визнається таким на 
основі міжнародних актів, оскільки пріоритет міжнародного права щодо внутрішньодержавного у сфері 
прав людини є загальновизнаним принципом міжнародного співтовариства [2, с. 296].

Міжнародні документи про права людини не є застиглими стандартами, вони виникають за конкрет-
них умов і можуть уточнюватися, змінюватися, розвиватися.

Існує думка, що людство виробило «своєрідний кодекс прав людини в міжнародному праві» 
[1, с. 2]. Л. Шестаков пише, що права людини неможливо імпортувати, оскільки в кожному суспіль-
стві вони мають свою специфіку. Міжнародні стандарти — це лише бездушні форми, а змісту й ду-
ховності вони набувають у державному відокремленому суспільстві [8, с. 4]. Щодо процесу виник-
нення національних норм з прав людини, то це зауваження має історичні підстави. М. Орзіх вважає, 
що хоч основні права, свободи і обов’язки встановлюються найвищими органами державної влади 
у формі конституційного закону, вони не можуть бути вужчими за змістом від міжнародно-правових 
стандартів. Це є завданням, до виконання якого повинні прагнути всі народи [7, с. 2]. 

Вищенаведені висловлювання демонструють, що зміст поняття «міжнародні стандарти» є не до кін-
ця визначеним та однозначним, особливо в тій частині, яка стосується юридичної сили міжнародних 
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актів для учасників цих угод та інших суб’єктів міжнародного права. Разом з тим, очевидним є процес 
пошуку надійного механізму реалізації та контролю за дотриманням прав та свобод особи, перспектива 
відповідності зразкам світового рівня в цій галузі в окремих країнах — про це свідчить визнання існу-
вання саме «міжнародних стандартів», як закладення правової основи.

Фундаментальним актом є «Хартія прав людини», що послугувала сприянню нормотворчому про-
цесу на міжнародному рівні, та розпочала формування визначення «міжнародні стандарти» в контек-
сті сучасних міжнародних документів у галузі прав людини. До цього часу відповідні норми виникали 
в національних правничих системах та поширювалися через взаємини між державами, одержуючи 
визнання світової спільноти. Кожна історична система права включає певну юридичну концепцію лю-
дини як суб’єкта права, її права та обов’язки — від примітивних і нерозвинених, до сучасних [6, с. 21]. 
Концепція правничої системи залежить від прав. Дотримуючись визначення, що кожна система права 
настільки є правом, наскільки вона ґрунтується на повазі до особи, має місце твердження, що сам 
процес становлення права (розподіл влад, демократія тощо) є поетапним формуванням, виведеним до 
поняття «власна гідність особи».

Більшість сучасних держав з функціонуванням реальної демократії значно віддалені від апарату на-
сильства та пригноблення особи, і згідно з цим теорія та практика сходяться в тому, що держава повин-
на стати органом компромісу всіх класів суспільства, фактором миротворення та згоди. Втілення цього 
потребує певних об’єднуючих норм, ідей, переконань, маючих масштаб загальносвітових цінностей. 

Важко категорично стверджувати, що саме є найбільш суттєвим та головним для всіх людей, але 
все ж таки, головним правом людини вважається право на життя. Воно було проголошено 10 грудня 
1948 року в Загальній декларації прав людини та має наступну редакцію: «Кожна людина має право на 
життя, на свободу та на особисту недоторканість». Зміст прав людини на життя та роль держав у цьо-
му зв’язку слід розуміти значно ширше, ніж це прийнято. Право на життя — це перш за все право на 
мир, що включає в себе обов’язки держав не допускати війни та збройних конфліктів, актів тероризму, 
злочинних посягань на життя та здоров’я людей. 

Розуміючи певну спрощеність подібного підходу, тим не менш справедливо наголошувати на тому, що 
право на життя передбачає право особи на гідне людське існування. Реалізація права на життя потребує 
гарантій, у тому числі й інших прав особи, насамперед, права на працю, права на освіту, право на охоро-
ну здоров’я та ін. Значущим є факт того, що можливості суспільства як саморегулюючої системи досить 
великі, проте без участі держави як такої, процес вирішення соціальних проблем унеможливлюється.

Проблема співвідношення міжнародно-правового та внутрішньодержавного регулювання виникає при 
зіткненні двох галузей права — конституційного й міжнародного. У процесі розв’язання цієї проблеми до-
сліджується співвідношення міжнародних стандартів прав і свобод людини з нормами національного пра-
ва, адже останні забезпечують дії міжнародних стандартів прав людини в конституційному праві.

Гносеологічною основою співвідношення норм міжнародного та конституційного права з цього пи-
тання є теорія, згідно з якою міжнародні стандарти переважають над нормами національного законодав-
ства і мають бути інтегровані у внутрішньодержавних правових системах.

Згідно з Конституцією України, на території України діють ратифіковані міжнародні договори. Але 
щоб вони справді діяли, недостатньо лише назвати їх частиною внутрішньодержавного права. Загаль-
новизнані норми міжнародного права за своїм характером не є такими, що діють самі по собі, вони 
сприймаються правовою системою не як норми-регулятори, а як норми-принципи. Єдиний шлях їх ви-
конання — видання відповідного законодавчого акта, а не посилання на міжнародні норми права.

Реалізація норми права — це завершальний етап правового регулювання. Норми права реалізуються 
в межах, в яких діють суб’єкти права. Тому слід розрізняти механізми дії та механізми реалізації між-
народних і внутрішньодержавних нормативно-правових актів, а також взаємопроникнення процесів дії 
та реалізації цих актів. Без процесу дії не може настати реалізація акта. Проте дія може не перейти в ту 
чи іншу форму реалізації норми права [3, с. 68].

Реальне здійснення та захист основних прав людини конкретною особою забезпечується передусім 
юридичними механізмами, що діють у державі. Тобто, правова національна система припускає безпосе-
редню дію належним чином ратифікованих норм міжнародних договорів поряд з національним законо-
давством, але пріоритет останнього полягає у тому, що саме воно забезпечує засоби реалізації, охорони 
та захисту прав людини. Такою є сутність співвідношення норм національного права і міжнародних 
стандартів про права людини.

У юридичній літературі обґрунтовується думка про існування особливої галузі міжнародного пра-
ва, що складається із системи принципів і норм, які стосуються сфери прав людини — міжнародного 
гуманітарного права. За всієї неоднозначності підходів до визначення міжнародного гуманітарного 
права, можна констатувати, що гуманітарне право є частиною системи норм, які стосуються людини 
у цілому. Генеральна Асамблея ООН та Комісія з прав людини розглядають як загальні, так і спеці-
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альні питання прав людини з точки зору їх впровадження, гарантування та охорони як у мирний час, 
так і у період збройних конфліктів.

Таким чином, міжнародні стандарти у сфері прав людини складаються із сукупності принципів та 
норм, що встановлюють:

• права та свободи людини в різноманітних сферах життєдіяльності;
• обов’язки держави із забезпечення та дотримання прав людини без будь-якої дискримінації як у 

мирний час, так і у період збройних конфліктів;
• загальні принципи природного права;
• відповідальність за злочинне порушення прав людини;
• напрями розвитку та розширення сфери прав людини;
• напрями посилення контрольного механізму за виконанням державами взятих на себе зобов’язань 

у сфері прав людини.
На їх основі кожна держава зобов’язана упорядкувати чинне законодавство, усунути протиріччя з нор-

мами міжнародного права, відмінити застарілі норми, ліквідувати прогалини. Саме вказана діяльність 
держав забезпечить реальність та ефективність міжнародних стандартів у сфері прав людини [2, с. 276].

Таким чином, міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод людини і громадянина являють со-
бою сукупність норм права, які закріплені в міжнародно-правових актах. Положення Конституції дер-
жав про основні права і свободи людини та громадянина повинні відповідати міжнародним стандартам, 
оскільки захист цих прав забезпечує існування суверенної, демократичної і незалежної держави.
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Тучіна О. М. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Розглянуто поняття міжнародних стандартів в галузі прав людини, його суть та роль у міжнародному співтоваристві. До-

сліджено основні права і свободи, що відображені у низці найважливіших міжнародно-правових актів, що встановлюють за-
гальнолюдські стандарти прав і свобод особи. Разом з тим, досліджується процес пошуку надійного механізму реалізації та 
контролю за дотриманням прав та свобод особи, перспектива відповідності зразкам світового рівня в цій галузі в окремих краї-
нах. У статті обґрунтовується думка про існування особливої галузі міжнародного права, що складається із системи принципів 
і норм, які стосуються сфери прав людини — міжнародного гуманітарного права. На основі аналізу цього поняття зроблені 
висновки щодо шляхів реалізації міжнародних стандартів у внутрішньодержавній практиці.

Ключові слова: держава, право, міжнародні стандарти, законодавство, державна влада.

Тучина Е. М. Международные стандарты в отрасли прав человека.
Рассмотрено понятие международных стандартов в отрасли прав человека, его сущность и роль в международном сооб-

ществе. Исследованы основные права и свободы, которые отражены в ряде важнейших международно-правовых актов, уста-
навливающих общечеловеческие стандарты прав и свобод человека. Вместе с тем, исследуется процесс поиска надежного 
механизма реализации и контроля за соблюдением прав и свобод человека, перспектива соответствия образцам мирового уров-
ня в этой отрасли в отдельных странах. В статье обосновывается мысль о существовании особой отрасли международного 
права, состоящую из системы принципов и норм, касающихся сферы прав человека — международного гуманитарного права. 
На основе анализа этого понятия сделаны выводы о путях реализации международных стандартов в внутригосударственной 
практике.

Ключевые слова: государство, право, международные стандарты, законодательство, государственная власть.

Tuchina О. International human rights.
The notion of international standards of human rights, its nature and role in the international community. The basic rights and 

freedoms, which are refl ected in a number of major international instruments that establish universal standards of human rights and 
freedoms. At the same time, we investigate the process of fi nding a reliable mechanism for the implementation and enforcement of 
the rights and freedoms of the individual, the prospect of an adequate sample of the world level in this area in some countries. The 
article explains the idea of the existence of a special branch of international law, consisting of a set of principles and rules concerning 
the sphere of human rights — international humanitarian law. Based on the analysis of the term conclusions about how to implement 
international standards in domestic practice.

Key words: government, law, international human rights, legislation, government.
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ГІДНІСТЬ ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ
Оскільки поняття гідність тісно пов’язане з поняттям гуманізм, то перш ніж дати йому визначен-

ня та виокремити норми, закріплені законодавством щодо його регулювання, забезпечення та захисту 
в суспільстві, необхідно визначити саме поняття гуманізм. Гуманізм — течія в західноєвропейській 
культурі епохи Відродження, яка відстоює визнання людини найвищою цінністю у світі, повагу до гід-
ності та розуму людини; право на щастя в житті та вільний вияв природних почуттів і здібностей. Гу-
манізм є ставленням до людини, пройнятим турботою про її благо, повагою до її гідності; людяністю.

Гідність — це сукупність високих моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають 
їй підстави для самоповаги, для усвідомлення своєї суспільної цінності.

Конституційне (позитивне) право через гідність особи закріплює повагу до її гідності, а також за-
борону катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження чи 
покарання, заборону медичних, наукових чи інших дослідів над людиною без її вільної згоди.

Відповідно, змістом права на повагу до гідності людини є законодавче встановлена і гарантована 
державою сукупність норм, які надають кожній людині впевненість у своїй суспільній цінності, мож-
ливість усвідомлювати себе як особистість, поважати власні моральні принципи й етичні норми, напо-
лягати на повазі до себе й інших людей, державних органів та їх посадових і службових осіб, а також 
вимагати, щоб будь-які сумніви щодо її моральних якостей та етичних принципів були належним чином 
обґрунтовані.

Право на повагу до людської гідності встановлене ст. 28 Конституції України. Воно не може бути 
обмеженим навіть в умовах військового або надзвичайного стану.

Конституція України прямо забороняє: катування людини; жорстоке, нелюдське або таке, що прини-
жує гідність поводження з людиною; застосування покарань, які є жорстокими, нелюдськими або таки-
ми, що принижують гідність людини; медичні, наукові чи інші досліди щодо людини без її вільної згоди. 
Наведена конституційна норма є відтворенням положень, які містяться у ст. 5 Загальної декларації прав 
людини, ст.ст. 7 і 10 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 3 Європейської кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод.

Кожна людина самостійно оцінює, чи є та або інша поведінка такою, що принижує її гідність. У бага-
тьох випадках як жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження можуть розглядатися 
дії правоохоронних органів, пов’язані з особистим оглядом, обшуком та іншими слідчими діями стосов-
но громадян. У зв’язку з цим слід зазначити, що такі дії повинні здійснюватися на підставах і в порядку, 
чітко визначених законами України. Під час їх проведення може виникнути потреба в тому, щоб особи, 
які беруть участь у них, виконали певні дії, що, на їх думку, можуть принизити їх гідність. Будь-яка лю-
дина, яка має підстави вважати, що ті чи інші дії за її участю принижують її гідність і явно не викликані 
необхідністю проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування, має право відмовитися 
від них на підставі ст. 28 Конституції України. Чинне законодавство України не допускає і жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гідність людини, покарання.

Так, забороняється фізичне покарання батьками, опікунами, піклувальниками, вихователями, вчите-
лями дітей та інших підопічних. Відповідно до ст. 50 Кримінального кодексу України (далі — КК Украї-
ни), покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Система по-
карань у кримінальному праві України не містить покарань, які б передбачали мордування, нанесення 
тілесних ушкоджень чи завдавання фізичного болю або були спрямовані в основному на приниження 
честі і гідності людини. З іншого боку, КК України, міри покарання у статтях Особливої частини якого 
у більшості випадків не мають належного наукового обґрунтування, є в цілому надзвичайно жорстоким 
законом. Так, ним передбачена значна кількість діянь, які є аналогами адміністративних чи дисциплі-
нарних правопорушень або цивільно-правових деліктів, фактично не становлять суспільної небезпеки, 
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але їх вчинення тягне застосування санкцій у вигляді позбавлення волі. Злочини, наслідком яких є лише 
матеріальна, політична чи організаційно-управлінська шкода, часто караються більш суворо, ніж злочи-
ни, наслідком яких є загибель людини. Існування ж невиправдано жорстоких та нічим не обґрунтованих 
покарань не може не принижувати людську гідність.

Праву людини на повагу до її гідності, як це випливає із ст. 28 Конституції України, кореспондує 
обов’язок як офіційних, так і будь-яких інших осіб поводити себе у стосунках з іншими людьми таким 
чином, щоб не принижувати гідність людини.

КК України містить значну кількість норм, якими встановлено кримінальну відповідальність за зло-
чини, основним або додатковим безпосереднім об’єктом яких є честь і гідність особи. Це, зокрема: ст.ст. 
121-126, 129 (різні види тілесних ушкоджень і погроза вбивством), ст. 142 (незаконне проведення до-
слідів над людиною), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.ст. 152-156 (зґвал-
тування та інші статеві злочини), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або ставлення до релігії тощо).

Проблеми права на людську гідність в Україні криються не стільки у площині законодавства, скільки 
у практиці його реалізації як соціальної цінності. Так, право на людську гідність громадян фактично 
порушується при купівлі неякісних товарів у супермаркетах, незаконному звільненні з роботи, неви-
платі заробітної плати, накладенні незаконних штрафів працівниками контролюючих органів тощо. Але 
про порушення цього права не заявляють ані громадяни, ані їх захисники, бо вони про ці порушення не 
згадують або ставляться до них байдуже через брак сучасної, заснованої на філософії природного права, 
правосвідомості. І допоки у державі і суспільстві не з’являться звичаї, які формуватимуть у людей по-
зитивне ставлення до права на людську гідність як соціальної цінності, громадяни не захищатимуть це 
право. Захист права на людську гідність в Україні повинно набувати загальнообов’язкового характеру 
як в юридичній практиці, так і в особистому житті кожного, адже порушення цих прав може призвести 
до небезпечних наслідків, таких як породження ідеї антигуманізму в суспільстві.

Деякі вчені зазначають, що людська гідність є однією з багатьох свобод людини; інші стверджу-
ють, що гідність є її позитивним правом. Одні науковці розглядають право людини на гідність як 
засадниче щодо інших прав людини, оскільки воно реалізується через одночасне застосування разом 
з іншими правами і свободами громадян. Учені також розглядають право на людську гідність як аб-
солютне, тобто таке, що охороняється від усіх інших суб’єктів права, які у зв’язку з цим співіснують 
у певному правовому режимі. На думку деяких дослідників, гідність людини треба розуміти у двох 
значеннях: в об’єктивному — як визнання і повагу до особи з боку оточуючих, та у суб’єктивному — 
як усвідомлення особою свого суспільного становища [1, c. 139-140].

Деякі автори під категорією «гідність особи» розуміють також володіння людиною певними мо-
ральними та інтелектуальними якостями, що відповідають загальновизнаним моральним цінностям 
[2, c. 202-203]. 

Як справедливо зазначають українські дослідники В. Головченко та О. Головченко, гідність у право-
вій системі — це не лише конституційний принцип, а й природне, невід’ємне право кожної людини. На 
основі принципу гідності формується суб’єктивне право людини на гідність [3, c. 55].

Право на людську гідність може обґрунтовуватись різними науковими концепціями, але, як переко-
нує світовий досвід, провідна роль серед них належить природно-правовій доктрині, яка веде свій поча-
ток від філософів-теологів і просвітителів ХІІІ–XVІII ст.ст. Саме завдяки цій доктрині людська гідність 
набула значення соціальної цінності найвищого ґатунку, а тому природне право на людську гідність 
цілком закономірно претендує на особливу роль у системі прав і свобод людини та громадянина.

Сфера дотримання особистих природних прав і свобод людини надзвичайно важлива і чутлива, 
оскільки зачіпає її життєві інтереси. Тому вона потребує спеціальних правових механізмів захисту, що 
вироблені світовою практикою. Саме через це в даній статті поставлена мета дослідити особливості 
змісту принципу гуманізму.

Крім того виникає потреба у розгляді категорії «гідність людини» в співвідношенні до поняття гума-
нізму для більш ширшого розуміння природи цього права. 

У науковій і навчальній літературі принципи характеризують як загальні вимоги до суспільних від-
носин та їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні встановлення, що виражають сутність 
права і випливають з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість і най-
істотніші риси діючої правової системи.

Юсіфова М. О. кизи. Гідність особи в правовій теорії



458 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2013 • Випуск 4 • 

Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права безпосередньо визначаються досягнутим рівнем 
розвитку людства (політичним, економічним, соціальним, моральним тощо) і повинні виступати універ-
сальним критерієм становлення національних правових систем.

Принцип гуманізму означає закріплення у правових формах відносин між людиною, державою і сус-
пільством на основі визнання самоцінності людської особистості, невід’ємності її прав і свобод, по-
важання її гідності, захисту від свавільного втручання у сферу особистого життя. Принцип гуманізму 
в праві знаходить своє втілення в цілому ряді нормативних положень різноманітної галузевої належ-
ності, таких як: ніхто не може бути безпідставно заарештованим або утримуватися під вартою; батьки 
зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття; ніхто не може бути підданий катуванню, іншим жорсто-
ким, нелюдським чи таким, що принижують його гідність, видам примушування і покарання; заборона 
допуску преси і публіки на судовий розгляд з міркувань моралі [4, c. 201-205].

В ході дослідження правових норм та їх застосування на практиці було встановлено, що природне 
право на людську гідність є основним правом особи. Про це свідчить ст. 28 Конституції України, від-
повідно до якої кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, 
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Таке право людини також регулюється принципом гуманізму в теорії права, який визначає ціннісну 
характеристику суспільства, самоцінність людини, її гідність та право на вияв власних здібностей. Цей 
принцип виявляється у таких нормативних положеннях як неможливість безпідставного утримання під 
вартою, обов’язок батьків утримувати неповнолітніх дітей тощо.

Ці положення потребують ретельного дотримання та захисту, адже саме вони слугують запорукою 
розвитку суспільства в бажаному напрямі.
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В даній статті розглянута проблема реалізації права на людську гідність в правовій теорії та юридичній практиці, як со-

ціальної цінності. Автор цієї статті аналізує принцип гуманізму та природно-правову концепцію права. Основна мета статті 
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В данной статье рассмотрена проблема реализации права на человеческое достоинство в правовой теории и юридической 

практике, как социальной ценности. Автор этой статьи анализирует принцип гуманизма и естественно-правовую концепцию 
права. Основная цель статьи состоит в рассмотрении проблемы реализации права на человеческое достоинство и в исследова-
нии особенностей принципа гуманизма.
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In this article considered the problem of the right to human dignity in the legal theory and legal practice as a social value. The author 

of this article analyzes the principle of humanism and natural law concept .The main purpose of the article is to examine the problem of 
the right to human dignity and to study features of the principle of humanism.

Key words: dignity, principles of law, legal theory.

Рекомендовано до друку кафедрою теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Слово молодим
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КАЛЕНДАР ЮРИДИЧНИХ ПОДІЙ

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ДИСКУСІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ 

ТА ПРАКТИКІВ
3 червня 2013 року в Київському регіональному центрі Національної академії правових 

наук України відбулася презентація колективної монографії  «Юридична відповідальність: про-
блеми виключення та звільнення», підготовленої колективом авторів-учених різних галузей сучас-
ного права України, зокрема: Ю. В. Бауліним, Н. М. Оніщенко, А. Є. Шевченком,  О. В. Скрипнюком, 
В. Л. Федоренком, Р. А. Майдаником, М. І. Іншиним, В. І. Щербиною, О. Ф. Андрійко, Д. М. Лук’янцем, 
М. І. Хавронюком.

Захід урочисто відкрив керівник відділу зв’язків з органами державної влади та міжнародними 
організаціями Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, ака-
демік НАПрН України Олександр Васильович Скрипнюк. 

Зі вступним словом виступили відповідальний редактор видання, заступник Голови Конституцій-
ного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Васильо-
вич Баулін, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецько-
го НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Наталія 
Миколаївна Оніщенко. 

В ході своїх виступів автори видання наголосили на тому, що юридична відповідальність є най-
складнішою та найгострішою темою сучасної юридичної науки і проблематикою, що викликає бага-
то запитань та суперечливих позицій у представників юридичної практики. Без належного інституту 
юридичної відповідальності право стає безсилим  та ненадійним, не виправдовуючи соціальних очі-
кувань. Правові норми, встановлені на їх підставі, права та обов’язки членів суспільства перетво-
рюються в «шляхетні наміри», якщо влада не здатна організувати поновлення та захист  порушених 
прав, примус до виконання обов’язків, покарання тих, хто порушує правові заборони. Досить багато 
процесів та напрямів правового розвитку пов’язані із дієвістю права: відчуттям захищеності кожним, 
гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням сваволі в процесі упорядкування суспіль-
них відносин, безсумнівною дією механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах 
суспільного життя, гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що пов’язана із соціальною 
діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи, суспіль-
ства та держави. Це не повний перелік наших очікувань від сучасного права та удосконалення інсти-
туту юридичної відповідальності.

На презентації також виступили професор кафедри філософії права та юридичної логіки Наці-
ональної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН Украї-
ни Михайло Васильович Костицький, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату 
Верховної Ради України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді 
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Анатолій Олександрович 
Селіванов, професор кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська академія», Національний Радник з юридичних питань, координатор 
проектів ОБСЄ в Україні, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
Станіслав Володимирович Шевчук, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, керів-
ник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук Михайло Олексійович Теплюк, 
декан юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор Владислав Леонідович Федоренко та інші.
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Також на презентації були присутні віце-президент, керівник Київського регіонального центру 
НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павло-
вич Тихий, Голова Конституційного Суду України (1996–1999), суддя Конституційного Суду Укра-
їни у відставці (2004), кандидат юридичних наук, академік НАПрН України Іван Артемович Тим-
ченко, Голова Національної експертної комісії України з  питань захисту суспільної моралі, доктор 
юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Василь Васильович Костицький, 
в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України Ольга Федорівна Андрійко, директор Науково-дослідного інституту інтелектуаль-
ної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни Олена Павлівна Орлюк, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «Україн-
ська академія банківської справи НБУ», доктор юридичних наук Дмитро Миколайович Лук’янець, 
начальник кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту МВС України, 
доктор юридичних наук, професор Анатолій Євгенійович Шевченко, заступник керівника Секре-
таріату – керівник Управління правової експертизи, кандидат юридичних наук Євген Володимиро-
вич Бурлай та інші.

Учасники заходу одностайно погодилися з тим, що представлене монографічне дослідження має 
низку дискусійних положень, втім, є беззаперечною і теза, згідно з якою толерантні наукові дискусії, 
«нові» правові питання та ракурси, представлені широкому юридичному загалу та всім зацікавленим 
особам, сприятимуть подальшому розвитку та удосконаленню правової системи, зокрема надійному 
захисту прав, свобод та законних інтересів людини.
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НАЙКРАЩІ АФОРИЗМИ

Немає жодної людини, яка б не любила свободу; але справедлива людина вимагає її для всіх, а не-
справедлива — тільки для себе.

Л. Бьорне

Повна рівність означає всезагальну безвідповідальність.
Т. Еліот

Існує два першоджерела справедливості: нікому не шкодити і приносити користь суспільству.
Ціцерон

Мудрий законодавець починає не з прийняття закону, а з вивчення його придатності для даного сус-
пільства.

Ж.-Ж. Руссо

Обов’язок без права — це рабство; право без обов’язку — анархія.
Ф. де Ламенне

Тому, хто вивчає право, належить передовсім дізнатись, звідки походить слово «право» (jus); воно 
дістало свою назву від «justitia» (права, справедливість), оскільки право є «ars» (мистецтво, знання, що 
практично реалізується, вміння, наука) boni (добра) і aequi (рівності та справедливості).

Ульпіан

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані.
Сенека

Рівність є наріжним каменем справедливості, а разом вони є сутністю свободи.
І. Г. Зейме

Гідність — це діамант на руці доброчесності.
Вольтер

Свобода полягає в тому, щоб залежати лише від законів.
Вольтер

Справедливість — істина в дії.
Б. Дізраелі
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ВІТАННЯ

Колектив Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 

вся юридична громадськість вітає шановних:

Тарахонич Тетяну Іванівну з ювілеєм — 
50-річчям від Дня народження!

Бажаємо Вам справжньої насолоди від професійної діяльності, 
відвертих та відданих друзів і людського щастя!

Нагребельного Володимра Петровича з ювілеєм — 
60-річчям від Дня народження!

Зичимо Вам плідної праці, щасливих років життя,
любові і творчої наснаги!

Олещенко В’ячеслава Івановича з ювілеєм —
60-річчям від Дня народження!

Зичимо Вам міцного здоров’я, творчої наснаги,
щирих друзів і наукових однодумців!
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ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються 

в науково-практичному юридичному журналі «Альманах права»

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 
від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових вів внесених до переліків ВАК України».
Загальні вимоги до структури наукових статей:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної 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 даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові 

слова) не повинен перевищувати 10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
• у верхньому правому куті титульної сторінки — ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий сту-

пінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
• нижче — УДК статті;
• нижче — назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джере-

ла та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку 
згадування у тексті (розділ «Список використаних джерел»);

• 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 авто-
ра, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, росій-
ською, англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають 
містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву статті.

Вимоги щодо надання матеріалів:
• роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
• електронний варіант статті;
• фото автора (авторів портретного варіанта) у форматі JPEG;
• довідку при автора (співавторів) із зазначенням — ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне 

звання, місце роботи й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта та по-
штова адреса з індексом;

• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відпо-
відної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію 
статті до друку.
Матеріали: стаття; фото; довідка про автора можуть надсилатися і електронною поштою (teorija06@

inbox.ru). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття — doc; Іванов фото 
— jpeg; Іванов довідка — doc). Для осіб, які не мають наукового ступеня, також надсилаються сканова-
на кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекоменда-
цію статті до друку.

Для зручності авторів, рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у на-
уково-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, в іншому випадку 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: teorija06@inbox.ru
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