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ВСТУПНЕ СЛОВО

Р

озбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні зумовлює відповідну
трансформацію соціально-економічних відносин. У свою чергу, це обумовлює потребу
у формуванні теоретичних основ нового розуміння правових явищ у людиноцентричному
вимірі. Важливим зрушенням у цьому напрямі є розуміння права не як чогось зовнішнього
відносно людини, а як частини її життя. Сутність уявлень про правовий світ і роль у ньому
людини становить сутність поняття «правовий світогляд».
Для кожної епохи розвитку людства притаманний свій правовий світогляд. Нині докорінне переосмислення світоглядно-методологічних основ є вкрай важливим для подолання тих
негативних і кризових явищ, які мають місце у суспільстві і державі.
Слід, проте, зазначити, що дослідження феномену правового світогляду здебільшого не є
достатніми. У зв’язку з цим заслуговують на увагу теоретиків питання співвідношення правового світогляду з іншими близькими феноменами — правовою свідомістю, правовим менталітетом, правовим мисленням, правовою культурою тощо. Йдеться фактично про потребу
розробки нової правової ідеології, заснованої на європейських і загальносвітових ідеалах.
Право як явище соціальної дійсності об’єктивно базується на відповідних світоглядних
засадах, за допомогою яких забезпечуються права і свободи людини, її честь і гідність, справедливість та рівність, формуються нові демократичні стандарти у суспільстві. Вони передбачають повагу до законів, традицій, звичаїв, а також нетерпимість до будь-яких порушень
законності та правопорядку. Адже при деструктивному правовому світогляді виникає «хвороблива» правосвідомість, а отже, страждає правозастосовна практика, зокрема, щодо забезпечення прав і свобод людини.
Правовий світогляд є важливим феноменом, який суттєво впливає на навколишню соціально-правову реальність. Він є особливою формою правопорядку, що сприяє освоєнню
людиною навколишньої соціально-правової дійсності відповідно до цінностей права, основ
ними з яких є свобода, рівність, справедливість, гуманізм.
Таким чином, природа права пов’язана з природою людини. Людина як суб’єкт права
самовизначається та утверджується у світі. Право демонструє свою цінність не завдяки відстороненню від будь-яких політичних, економічних, конфесійних, расових, національних
інтересів, а завдяки тому, що забезпечує узгодження і задоволення цих інтересів.
Інтереси обумовлюють характер права і його ефективність у процесі реалізації. Правовий
світогляд є певною формою правосвідомості суспільства та особи. Але не слід забувати, що
поведінка людини регулюється не тільки правом, а й нормами моралі. Ці норми також справляють відповідний вплив на правовий світогляд. Останній є багатогранним явищем, яке підлягає більш глибокому і різнобічному науковому дослідженню.
Ю. С. Шемшученко,
директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України
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Володимир Петрович Нагребельний,
заступник директора Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук,
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заслужений юрист України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У

сучасних умовах одним із найважливіших напрямів розбудови Української держави є
формування принципово нової моделі державного управління, його раціональної організації та належного правового забезпечення, створення стабільної (і водночас динамічної),
передбачуваної, оптимальної, ефективної та контрольованої інститутами громадянського
суспільства системи органів державного управління і державного регулювання.
Реформування системи державного управління в Україні зумовлено передусім необхідністю забезпечення державного суверенітету в умовах військової загрози з боку Російської
Федерації, подолання кризових явищ у соціально-економічній сфері та реформування
суспільних відносин у цій сфері. У загальному вигляді цю проблему можна сформулювати
таким чином: здійснення задекларованих Верховною Радою України та Урядом України
економічних і соціальних реформ неможливе без створення ефективної і якісної системи
державного менеджменту та організаційно-правового забезпечення функціонування цієї
системи. Між владою, громадянином і суспільством в цілому мають функціонувати відповідні комунікаційні елементи.
В умовах загальносвітових глобалізаційних процесів, які охоплюють усі без винятку
сфери суспільних відносин (передусім економічну, фінансову, інформаційну, міграційну,
гуманітарну сфери), система державного управління та державного регулювання має бути
не лише готовою до перетворень, що відбуваються, а й має стати їх ініціатором та модератором. Трансформація цієї системи, тобто кардинальна зміна істотних властивостей та
форм і методів її функціонування, є необхідною умовою реалізації поставлених перед нею
завдань. Зважаючи на те, що процеси удосконалення організаційної структури, форм і методів діяльності органів державного управління мають перманентний (постійний і безперервний) характер, нині як ніколи потрібні змістовно-якісні зміни у системі органів державного управління і державного регулювання в економічній сфері. Ці зміни зумовлені
необхідністю «переформатування» і «перезавантаження» усіх владних інститутів, важливістю спрямування і зусиль держави на формування соціально орієнтованих економічних
відносин та соціальний захист громадян.
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З огляду на існуючу традицію і практику надзвичайно складних відносин у площині «держава — економіка» (особливо в умовах кризових явищ), утвердження виваженої державної
політики в економічній сфері, створення належних умов для розвитку бізнесу (передусім малого і середнього) та формування оптимальної моделі державного управління і державного
регулювання, яка б адекватно відповідала об’єктивним потребам цієї сфери, на нашу думку,
багато в чому залежить від вирішення низки концептуальних питань. Йдеться, зокрема, про
межі впливу держави та її інститутів на економіку як саморегулюючу систему і, відповідно,
перегляд ролі держави в економічній сфері з урахуванням її ринкової спрямованості.
Попри певні зусилля та експерименти ця проблема досі не знайшла свого розв’язання.
Причин цьому багато. Проте найголовнішою, на нашу думку, є те, що й досі на концеп
туальному рівні не визначено стратегії соціально-економічного розвитку країни, шляхів
та напрямів реформування економіки та системи управління у цій сфері. Система за своїм
змістом, основними характеристиками і сутністю продовжує залишатися радянською і пост
радянською системою з наявністю набутих негативних рис (партійно-квотний принцип при
значення керівних управлінських кадрів, корумпованість, правовий нігілізм, надмірна централізація управління, політична заангажованість, переважне застосування «ручних» методів
управління тощо). За роки, з часу проголошення незалежності України, радянська модель
державно-монополістичної економіки фактично трансформувалася (враховуючи вітчизняні
реалії роздержавлення і приватизації) в олігархічно-монополістичну економічну модель з домінуючою тенденцією істотного зменшення питомої ваги державного сектору і створенням
штучних перешкод для розвитку малого та середнього бізнесу і ринкової інфраструктури,
конкуренції, створення належного інвестиційного клімату та ін.
Радянська система державного управління ґрунтувалася переважно на галузевому підході
до розв’язання соціально-економічних проблем, і за визначенням не могла бути функціональною. В Україні за два останні десятиліття, попри певні «косметичні» заходи, ця система
за своєю змістовною суттю залишається незмінною (за винятком постійного «розбухання»
державного апарату і зростання його бюрократичної та корупційної складової, що унеможливлює ефективне здійснення істотних структурних змін в економічному житті країни,
формування сприятливого економічного середовища для розвитку бізнесу та приватної ініціативи, створення належних умов для внутрішніх і зовнішніх інвестицій). Концептуально
діяльність міністерств та інших органів центральної виконавчої влади економічного блоку
передусім має бути спрямована на вироблення і реалізацію державної політики у відповідній
галузі (промисловість, аграрний сектор, транспорт, енергетика тощо).
В умовах кардинальних змін у відносинах власності держава має здійснювати адекватну
цим процесам відповідну політику в економічній сфері, реалізуючи в ній свою господарськоорганізаторську, зовнішньоекономічну, соціальну та інші функції. У такій політиці має домінувати не диктат у його різноманітних формах, а регулювання, контроль, координація, прогнозування, а також переважно методи економічного характеру, основою яких є раціональна
податкова система, що стимулює виробництво та підприємництво. Потребує вдосконалення
і бюджетна та фінансово-кредитна політика, а також система здійснення державних закупівель.
За нинішньої складної економічної ситуації, з урахуванням необхідної структурної перебудови відносин власності, завдання держави полягає у тому, щоб перетворити поки що нерозвинені ринкові засади на активний інструмент, який сприяв би ефективній діяльності всіх
учасників суспільного виробництва. Водночас нині висловлюється чимало точок зору, зміст
яких зводиться до необхідності повного ігнорування регулювання економіки з боку держави,
абсолютизації можливості її функціонування виключно на основі ринкових відносин. При
цьому не враховуються ні історичний досвід економічного розвитку України, ні масштаби,
структурна складність і диспропорції економічної сфери та перманентні кризові явища в ній,
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ні існуючі проблеми поділу праці та її кооперації, ні інші чинники, що вимагають централізованого прогнозування, стратегічного планування і регулювання (передусім за рахунок відповідних бюджетних важелів) економічних процесів.
Для трансформації системи державного управління і державного регулювання в еко
номічній сфері, модернізації та оптимізації цієї системи вкрай важливим є вироблення концептуальних і методологічних підходів до змісту, сутності і спрямованості цих процесів.
Передусім ідеться про визначення співвідношення змісту категорій «державне управління»
та «державне регулювання» (і, відповідно, сутності явищ, які вони відображають), «державне
управління» та «виконавча влада», а також про місце, роль і значення права як найважливішої і всеохоплюючої складової управлінської підсистеми (інфраструктури).
Категорія «державне регулювання» найчастіше використовується у наукових дослідженнях, політико-правових і науково-популярних виданнях та в деяких нормативних актах поряд із поняттям «державне управління». Нерідко ці категорії безпідставно ототожнюються,
хоча за змістом і сутністю вони частково збігаються. Єдність цих категорій полягає у тому, що
державне регулювання і державне управління спрямовані на досягнення однієї мети: впоряд
кування соціальних об’єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного стану в інший
з метою стабілізації і розвитку суспільного буття, протидії кризовим явищам. Крім того, державне регулювання і державне управління мають й істотні відмінності, пов’язані з застосуванням специфічних засобів (методів) управлінсько-організуючого впливу.
Квінтесенційно державне управління слід розглядати як певний вид діяльності органів
держави, що має владний характер і передбачає, насамперед, організуючий і розпорядчий
вплив на об’єкти управління шляхом використання відповідних повноважень. З огляду
на це визначення державне управління має ознаки, характерні для виконавчої влади, що
пов’язані з конституційним поділом державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
На підставі аналізу відповідних правових актів і наукових джерел, державне регулювання застосовується не лише в межах виконавчої влади і передбачає вплив не лише на певні
об’єкти управління, а й на суспільне середовище, передусім, за допомогою широкого спектра правових та організаційних чинників. Державне регулювання, таким чином, створює
необхідні умови для діяльності певних суб’єктів та об’єктів у напрямі і в межах, котрі вважаються бажаними, доцільними і необхідними для держави, і за якими відбуватиметься їх
розвиток у цілому.
На відміну від державного управління як владно-розпорядчої діяльності, змістовна сутність державного регулювання полягає у використанні переважно непрямих (економічних,
стимулюючих, заохочувальних) методів управлінського впливу на відповідні об’єкти. Водночас у державному регулюванні застосовуються й методи безпосереднього впливу на об’єкти
управління. Тому державне регулювання, врешті-решт, неможливе без використання методів
державного управління. Тому нормативно-правова основа державного регулювання значно
ширша, ніж аналогічна основа державного управління. Отже, в економічній сфері в умовах
формування ринкових відносин, зважаючи на існування у цій сфері саморегулюючих механізмів, має застосовуватися переважно державне (публічно-правове) регулювання, що, як зазначалося вище, не виключає в окремих випадках і ситуаціях використання методів прямого
державного (у тому числі адміністративно-правового) впливу у вказаній сфері.
Функціонування системи державного управління і державного регулювання, як відомо,
обумовлено багатьма факторами, засобами, ресурсами тощо, які багато в чому залежать від
якості управлінських підсистем. Аксіоматичним видається положення про те, що найважливішою формою державної управлінської і регулюючої діяльності та політико-юридичним
засобом управління поведінкою людей у державно-організованому суспільстві є право як
ефективний регулятор суспільних (у тому числі управлінських) відносин. У цьому випадку
право є конститутивним компонентом управління, що встановлює і стимулює мірило люд-
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ських вчинків, забезпечує соціально-політичну, психологічну й організаційну спрямованість
управлінської діяльності. Крім того, право закріплює нормативно оформлену директивну
основу управління, визначає повноваження і обов’язки (компетенцію) державних органів,
їх структурних підрозділів та службових осіб, встановлює оптимальне співвідношення між
обсягом повноважень і відповідальністю апарату управління. Гіпотетично право має закріп
лювати найраціональніший процес управлінської діяльності, підтримувати належну організованість і дисципліну її учасників в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема у сфері
економіки.
Отже, право, з одного боку, закріплює існуючу організаційну структуру державного управління, а з другого — фактично опосередковує практично увесь комплекс управлінських дій,
є визначальним елементом правомірності здійснення державного управління і державного
регулювання, створює режим їх легітимності і законності, закріплює суб’єктивно обґрунтовані організаційні структури та раціональний порядок їх діяльності, тобто створює необхідні
передумови для досягнення ефективності управлінських рішень та їх результативності. Право, крім того, сприяє оптимальному використанню усіх чинників, що впливають на ефективність впливу держави та її інститутів в економічній та інших сферах. Дія цих чинників не
лише опосередковується правом, а й істотно посилюється/послаблюється залежно від рівня
цього опосередкування. Тим самим право вирізняється «наскрізним» і комплексним характером, забезпечуючи тією чи іншою мірою дію всіх інших факторів, які впливають на ефективність державного управління. При цьому у загальних рисах під ефективністю державного
управління слід розуміти співвідношення між фактичним результатом управлінської діяльності і тими соціальними цілями, на досягнення яких вона спрямована.
Відносно самостійним є аспект впливу правових актів та їх норм на якість державного
управління і державного регулювання. Він полягає у дії права як регулятора управлінської
діяльності, покликаного забезпечити оптимальний правовий режим усіх її «статичних» та
«динамічних» проявів. Своєрідна управлінська функція самого права також посилює його
вплив на підвищення ефективності управління. Право вказує не лише на те, яким чином має
діяти суб’єкт управління, не лише визначає допустиму і можливу поведінку, спрямованість
та основні контури управлінських рішень, а й значною мірою зумовлює їх зміст. У процесі
правозастосування суб’єктами управлінської діяльності об’єктивується регулююча дія права,
що, безумовно, сприяє розвиткові належного ставлення до виконання службових обов’язків,
передусім у сфері здійснення закупівель товарів (робіт, послуг) для державних потреб, надання державних (адміністративних) послуг, реалізації контрольних функцій та здійснення
дозвільних процедур у господарській діяльності.
Застосування права в процесі державного управління є водночас функціональною якістю
і самого управління. Однак при цьому слід мати на увазі, що застосування права являє собою
самостійне юридичне явище з усіма суспільно-соціальними наслідками, які звідси випливають. Право, як відомо, не само по собі є ефективним чи неефективним. Якщо воно стає
таким у процесі цілеспрямованої діяльності, то загальна характеристика права, відповідних
юридичних норм має зводитися до таких якісних рис, як обґрунтованість, чіткість, об’ємність
охоплення суспільних відносин, своєчасність врегулювання відповідних відносин, ступінь
юридизації суспільства, неухильність дотримання відповідних правових норм тощо. Саме в
цьому полягає суть і спрямованість правового забезпечення державного управління.
Високий ступінь правової регламентації управлінського процесу надає йому стабільності,
законності й ефективності та унеможливлює «ручне» управління. Водночас не існує однобічної і лінійної залежності між державним регулюванням і державним управлінням та правом:
чим якісніше функціонує управлінський процес, тим апріорі ефективнішим є юридичний
механізм державного управління та державного регулювання. Таким чином, у забезпеченні
правом належного рівня урегульованості суспільних (у тому числі економічних) відносин по-
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лягає один з найістотніших проявів впливу права на ефективність державного регулювання
та державного управління. Посилення ролі і значення правового аспекту та цілеспрямованого організаційного впливу на суспільні процеси й ефективного застосування юридичного
інструментарію дає можливість визначити і здійснити на практиці систему заходів із підвищення якості державного управління та державного регулювання. Без розв’язання правових та організаційних проблем функціонування системи державного управління неможливо здійснити на практиці систему заходів щодо трансформації цієї системи, її модернізації
та (у кінцевому підсумку) підвищення ефективності державного менеджменту в усіх сферах
життєдіяльності суспільства.
Основними завданнями державної політики, передусім в економічній сфері і, відповідно, державного управління у цій сфері, мають бути: децентралізація державного управління, посилення правового захисту інвесторів в Україні; ефективний захист права власності; реальне бюджетне планування і прогнозування; запровадження податкових та інших
стимулів для формування пропозицій довгострокового інвестиційного ресурсу; дієва боротьба з корупцією; демонополітизація окремих сфер економіки; зменшення втручання
контролюючих органів в економічну діяльність; істотне спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру; чітке врегулювання прав власності на об’єкти інвестицій
та створення прозорої інтеграції таких об’єктів у транспортну, енергетичну, комунальну
інфраструктури; створення прозорої і раціональної системи державних закупівель; вдосконалення інституту державної служби; розвиток правових форм функціонування апарату
державного управління тощо.
У контексті формування цілісної концепції вдосконалення організаційного та правового
забезпечення державного управління варто наголосити, що роль права в державному управлінні є визначальною тому, що воно вносить елемент правомірності у здійснення державного
управління, створює режим його законності, закріплює об’єктивно обґрунтовані організаційні структури та раціональний порядок їх діяльності. Власне, право створює умови для досягнення ефективності управлінської діяльності. Крім того, право сприяє оптимальному використанню всіх чинників, що впливають на ефективність управління. Дія цих чинників не
лише опосередковується правом, а й істотно посилюється/послаблюється залежно від рівня
цього опосередкування.
Суспільство як складна динамічна система характеризується тим, що підвищення різноманітності реально існуючих суспільних зв’язків об’єктивно випереджає за часом збільшення різноманітності свідомого, цілеспрямованого регулюючого впливу на ці зв’язки. Для усунення такої невідповідності потрібні постійне удосконалення всіх галузей законодавства, що
регулюють різні види суспільних відносин, а також зміцнення законності та правопорядку в
державі. Інший аспект ролі права в управлінні пов’язаний з його регулюючим впливом на ті
суспільні відносини, через які здійснюється сама державно-управлінська діяльність, тобто
на власне управлінські відносини. Саме за допомогою переважно правових норм забезпечується змістовність управлінського впливу, взаємозв’язки учасників управлінських відносин,
розподіл між ними завдань, повноважень та відповідальності, чіткість визначення компетенції кожного з них. У зв’язку з надзвичайно широким обсягом сфери управлінських відносин
вони опосередковуються нормами низки галузей права, але домінуючу роль тут відіграє адмі
ністративне право.
Поділяючи позицію про важливість права і правового забезпечення в оптимізації державного управління, слід звернути увагу на важливість подальшого розвитку адміністративного права та адміністративного законодавства як одного з основних регуляторів державного
управління. Так, своєчасне нормативно-правове врегулювання управлінських відносин, що
виникають, дає можливість прогнозувати їх подальший розвиток. Зокрема, можна навести
приклад зв’язків між державою і громадянами щодо надання так званих публічних (адміні-
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стративних) послуг. Самі відносини такого характеру існують вже давно і лише тепер отримали правове закріплення у Законі України «Про адміністративні послуги».
Однак нормативне оформлення цих відносин досить віддалене від завдань органів пуб
лічної влади і спрямованості їх діяльності на охорону та забезпечення прав громадян. Не
відзначаються стабільністю і правові норми, що визначають статус і повноваження органів
виконавчої влади. Часті структурні зміни в системі органів виконавчої влади та їх функціональної спрямованості, які мають місце протягом останніх років, хоча і засвідчують пошуки
оптимальної структурної моделі здійснення виконавчої влади та ефективності виконання
завдань, що стоять перед державою в цілому, однак не дають можливості на практиці виявити їх потенціал і оцінити його, оскільки відсутні виважені концептуальні підходи, чітка
цільова спрямованість такого удосконалення державного управління, його достатнє наукове
обґрунтування та ясність, що дало б можливість визначити предмет, структуру, послідовність
та інші складові процесу удосконалення державного управління. Відсутня ясність, що слід
удосконалювати, модернізувати для побудови оптимальної моделі державного управління
та підвищення його ефективності. Мотивація структурних змін не обумовлена розв’язанням
пріоритетних завдань, на які б вони були спрямовані. Тому реформування системи державного управління або її окремих елементів відбувається, а результат — модернізація державного управління — не спостерігається.
Вдосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління, його децентралізації, формування ефективної системи виконавчої влади, реформування місцевого
самоврядування, забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини — всі ці процеси
потребують адекватного адміністративно-правового забезпечення. Відповідно, мають відбуватися зміни в адміністративному законодавстві, удосконалюватися законодавство, в якому
б знаходили відображення нові ідеї та концепції розвитку адміністративного права.
В Україні процеси розвитку адміністративного законодавства, як показує практика, відбуваються дуже повільно. Так, положення ст. 92 Конституції України щодо визначення організації і діяльності органів виконавчої влади виключно законами України «матеріалізувалося»
лише з прийняттям 16 травня 2008 р. Закону України «Про Кабінет Міністрів України», в
який, до речі, вже кілька разів вносилися зміни та доповнення. Останні зміни в цей Закон
були внесені 27 лютого 2014 р. у зв’язку з відновленням Верховною Радою України дії Конституції України у редакції 2004 р. Однак у цьому Законі не знайшло свого достатнього відоб
раження положення про статус уряду як вищого органу в системі органів виконавчої влади,
що посідає найвищу позицію в управлінській «вертикалі» і не лише спрямовує і координує
роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність місцевих державних адміністрацій і виконання ними законів України, актів Президента України, а й повинен вирішувати питання створення, реорганізації та ліквідації органів у системі органів
виконавчої влади, кадрового забезпечення шляхом призначення та звільнення керівників.
Питання кадрів, професіоналізм і компетентність їх у сучасних умовах мають безпосередній
зв’язок з якістю та ефективністю, оптимальністю системи державного управління.
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання
повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату 9 грудня 2010 р.
був виданий Указ Президента України № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади». Він містив перелік центральних органів виконавчої влади, до якого віднесено міністерства, служби, агентства та інспекції. Важливим кроком в організаційному забезпеченні державного управління стало утворення постановою Кабінету Міністрів України від
19 березня 2014 р. № 75 Урядових комітетів та затвердження їх посадового складу. Зокрема, у
складі Уряду було утворено Урядові комітети: з соціально-економічного розвитку та з питань
міжнародного співробітництва; з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності; з питань регіонального розвитку; з гуманітарного розвитку.
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Протягом останніх років тривав пошук відповідної моделі побудови системи органів
виконавчої влади та визначення їх правового статусу, основних завдань і повноважень
органів вертикалі виконавчої влади. Знаковою подією у правовому забезпеченні оптимізації державного управління стало прийняття Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади». Слід зауважити, що питання законодавчого регулювання організації та діяльності центральних органів виконавчої влади завжди було актуальним. Теоретичні напрацювання останніх років містили відповіді на переважну більшість питань,
пов’язаних із правовим забезпеченням організації та діяльності центральних органів виконавчої влади.
Однак нормативний припис ч. 2 ст. 120 Конституції України щодо виключно законодавчого регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади стосовно центральних
органів було реалізовано лише тепер. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» став базовим законодавчим актом, яким визначаються організація, повноваження та напрями і порядок діяльності органів, що за класифікацією видів органів виконавчої влади в
Конституції України віднесені до центральних органів виконавчої влади.
Відзначаючи значний позитив щодо регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади правовими актами на рівні законів, слід зазначити, що частина питань, які існували до прийняття вказаного законодавчого акта, так і залишилися не розв’язаними. Зокрема, необхідно вказати на нечіткість визначення термінів «міністерство» і «центральні органи
виконавчої влади», недостатню урегульованість статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та статусу територіальних органів виконавчої впади.
Аналіз чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері державного управління, дозволяє відзначити існування проблеми дублювання, неповноти і внутрішньої неузгодженості правових норм, відсилочних норм в актах, які мають безпосередньо регулювати
управлінські відносини, проблеми колізійності норм, питання термінологічної виваженості,
зокрема, при застосуванні законодавцем таких термінів, як «завдання», «функції», «повноваження», «компетенція» тощо. Тобто у цьому випадку йдеться про необхідність усунення
юридичних дефектів правового регулювання відносин у сфері державного управління.
Підсумовуючи наведене, слід констатувати, що в процесі формування концептуальних засад вдосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління необхідно
використати усю різноманітність форм організації та правового регулювання, їх узгодженості
і спрямованості на ефективне виконання завдань, які має вирішувати державне управління
в сучасних умовах.
Нагребельний В. П. Концептуальні засади вдосконалення організаційного та правового забезпечення
державного управління в Україні на сучасному етапі
У статті на основі аналізу стану діючої в Україні системи державного управління як особливого виду
діяльності певних державних органів, що має владний характер та передбачає організуючий і розпорядчий вплив на відповідні об’єкти шляхом реалізації встановлених законодавством повноважень, визначаються концептуальні підходи щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах його децентралізації та реформування системи місцевого самоврядування.
Окрему увагу у цих підходах приділено аналізу співвідношення державного управління і державного
регулювання, державного управління і виконавчої влади; висвітленню ролі і значення адміністративно-правових засобів державного управління як найважливішої форми і регулятора управлінської
діяльності, дієвого інструмента закріплення і функціонування усіх елементів організаційної структури
державного управління. Сформульовано й обґрунтовано низку наукових положень та рекомендацій
щодо формування цілісної концепції формування раціональної структури системи державного управління у сучасних умовах та організаційно-правового забезпечення її функціонування.
Ключові слова: державне управління, державне регулювання, виконавча влада, децентралізація,
організаційно-правове забезпечення, адміністративне право, адміністративне законодавство, ефективність управління.
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Нагребельный В. П. Концептуальные основы совершенствования организационного и правового обеспечения государственного управления в Украине на современном этапе
В статье на основе анализа состояния действующей в Украине системы государственного управления
как особенного вида деятельности определенных государственных органов, имеющей властный характер и предусматривающей организующее и распорядительное влияние на соответствующие объекты
путем реализации установленных законодательством полномочий, определяются концептуальные
подходы к совершенствованию организационно-правового обеспечения государственного управления в условиях его децентрализации и реформирования системы местного самоуправления. Отдельное внимание в этих подходах уделено анализу соотношения государственного управления и государственного регулирования, государственного управления и исполнительной власти; освещению роли
и значения административно-правовых средств государственного управления как важнейшей формы
и регулятора управленческой деятельности, действенного инструмента закрепления и функционирования всех элементов организационной структуры государственного управления. Сформулирован и
обоснован ряд научных положений и рекомендаций по формированию целостной концепции формирования рациональной структуры системы государственного управления в современных условиях и
организационно-правового обеспечения ее функционирования.
Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, исполнительная
власть, децентрализация, организационно-правовое обеспечение, административное право, административное законодательство, эффективность управления.
Nahrebelnyi V. Conceptual bases for the improvement of organizational and legal coverage of public
administration in ukraine at the present stage
In the article determined are the conceptual approaches to the improvement of organizational and legal
coverage of public administration in terms of its decentralization and reform in the system of local self-government,
based on the analysis of a valid system of public administration in Ukraine as a form of special activity of certain
state bodies, which has a domineering nature and involves both organizing and administrative impact on the
relevant objects by implementing the established by the legislation powers. Special attention in these approaches
is given to the analysis of the ratio of public administration and state regulation; public administration and
executive power; covering the role and importance of administrative and legal means of public administration as
the most important form and regulator of management activities, and an effective instrument for consolidation
and functioning of all elements belonging to the organizational structure of public administration. The author
formulated and substantiated a number of scientific regulations and recommendations on the formation of the
integral concept of rational structure of the public administration system formation in modern conditions as
well as the organizational and legal coverage of its operation.
Key words: public administration, state regulation, executive power, decentralization, organizational and
legal coverage, administrative law, administrative legislation, management efficiency.
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БАЛАНС ДЕРЖАВИ
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ

П

ошук порядку в людському суспільстві, як зазначав видатний філософ та мислитель
В. Соловйов, — супроводжується пошуком влади [1]. Просування України демократичним шляхом прямо пов’язане, по-перше, з перерозподілом соціального простору між державою і громадянським суспільством, а по-друге, з їх визначеною, бажано більш ефективною
взаємодією або хоча б налагодженим співіснуванням у нових політичних умовах.
Сучасний стан українського суспільства потребує від наукової спільноти пошуку відповідей на загальносоціальні імпульси, які необхідні стратегії реформування: перехід від неконструктивних спроб замінити державу громадянським суспільством до зусиль, які спрямовані
на їх збалансовану взаємодію. Саме принцип соціального та політичного балансу у взаємовідносинах держави та громадянського суспільства повинен стати основою для виправлення та корекції існуючої нестабільної політичної ситуації. Нині у цій сфері країна зустрілася
з найбільшими труднощами. Проблеми у взаєморозвитку вітчизняних панівних структур із
суб’єктами та інститутами громадянського суспільства є настільки серйозними, що в націо
нальній суспільній свідомості стали формуватися полярні, досить стійкі уявлення про те,
що в Україні «закордонні» демократичні інституції взагалі не потрібні, що, крім шкоди для
країни, вони нічого не принесли, що такі ідеї повинні бути визнані некоректними з огляду на
практику тощо; національний, політико-правовий розвиток повинен бути точною копією,
віддзеркаленням західних взірців без усілякої корекції на національну самобутність.
Щоб з’ясувати це питання слід визначити роль держави як базового елементу української
політичної системи, що відповідає за збереження цілісності суспільства та забезпечення його
нормальної життєдіяльності. Соціальний простір структурується так, щоб частина ентропійних процесів (невизначених) у соціумі не перевищувала рівень, за яким починаються системно-структурні дисфункції та стає можливим його розпад. Ще раз слід наголосити на ролі та
значенні моральної складової суспільної свідомості в означених процесах.
Оголошення магістральною проблемою сьогодення прав людини, визнання інтересів особистості більш вагомими, порівняно з інтересами суспільства і держави, є класичним постулатом доктрини громадянського суспільства. Однак це не означає і не може означати послаб
лення ролі держави у захисті та охороні особистості.
Не буде перебільшенням стверджувати, що цікавим з наукового погляду, і, відповідно, до
останніх політичних подій в Україні, стає розуміння такого явища соціальної дійсності, як
правовий світогляд. Причому ця цікавість може бути пов’язана і з теоретико-філософським
«звучанням», і з практичним значенням цієї категорії. Нині юридична наука характеризується процесами, зверненими на переорієнтацію правової проблематики щодо світоглядних
основ правового життя суспільства. Саме наука дозволяє характеризувати правову думку як
процес розуміння соціально-правової дійсності, пізнавальну діяльність окремого індивіда
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і як вираження особливого складу характеру, розуму, світоглядно-правових основ тієї чи іншої епохи, культури, цивілізації [2, с. 14–15].
Слід зазначити, що, на жаль, в умовах, коли правовій дійсності притаманна втрата цінно
стей, віри, інколи сенсу буття, для суспільства характерна втрата етичних начал, близьких до
понять «совість» та «обов’язок». Все це, в свою чергу, призводить до етичного «виснаження»
совісті з усіма відповідними наслідками [3, с. 151–162].
Притому слід розуміти, що навіть суттєве покращання економічної ситуації в країні не змог
ло б швидко привести до належного стану громадянську відповідальність, підґрунтям якої є належний правовий світогляд. Вочевидь, ідеться про правову проблему формування особистості,
яка здатна самостійно мислити, приймати рішення, публічно висловлювати свою думку, усвідомлювати та брати на себе відповідальність за наслідки своєї публічної, особливо політичної,
діяльності. Отже, про належну політико-правову активність особистості, що стає можливою в
умовах розвитку і забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини, з розвитком правового світогляду сучасного суспільства і сучасної особистості можна говорити тільки у зв’язку
з належним правосвітосприйняттям. Що це означає? Це і є та сама «метаморфоза», про яку
пишуть соціологи [4]: знання та навіть навички користування є, а інтерналізації (інтеріорізації), тобто переходу у внутрішню якість не відбувається [4, с. 239]. Уявляється, право, щоб бути
успішно сприйнятим, крім демонстрації своєї діяльнісної «потенційної» здатності, повинно
включатися у первинну соціологізацію як певна складова відповідного масиву, який повинен
засвоюватися, починаючи з раннього віку, щоб потім не бути віднесеним до категорії «штучних реальностей», які не притаманні тій чи іншій особистості [4, с. 240]. У цьому контексті слід
акцентувати увагу на науково-дослідницьких працях вітчизняних правознавців [5]. Крім того,
хотілося б обов’язково звернути увагу на те, що право здійснює свої функції не відособлено, а в
єдиному комплексі й тісній взаємодії з іншими соціальними регуляторами.
Соціальні функції моралі, звичаїв, політичних норм значною мірою ідентичні функціям
права. Різниця полягає у соціальній значущості суспільних явищ, що регулюються моральними, політичними і правовими нормами. Інакше кажучи, у механізмі соціального регулювання спостерігається своєрідний розподіл ролей між правом, політикою, мораллю, зви
чаями, традиціями тощо у виконанні одного і того ж завдання — впорядкування суспільних
відносин.
Тому правовий світогляд пересічної людини у певному суспільстві не може бути відокремлений від наявної «впливової дії», передусім саме права та інших соціальних регуляторів.
Крім того, слід звернути увагу на те, що проблема полягає не в тому, що існує суттєва
різниця між буденною та професійною правосвідомістю, а в тому, що являє собою правова
думка звичайної людини та професіонала [6, с. 101–103]. Слід зазначити щодо традицій правової реальності, що притаманні громадянському суспільству, — сьогодні як ніколи гостро
відчуваються недоліки юридичної думки, які сформовані під впливом різних чинників.
Щодо термінологічної визначеності, на нашу думку, під правовим світоглядом слід розуміти уявлення про право як феномен соціальної дійсності. Якщо інтерпретувати це визначення щодо потреб юридичної практики, то це уявлення про розвиток соціальних систем,
про життя суспільства, процеси життєдіяльності в державі і світі в контексті правових реалій.
Крім того, деякі дослідники наголошують на «праволюдинній» природі правового світогляду, що спрямована на задоволення життєво необхідних потреб, забезпечення рівності прав,
толерантності, «правозобов’язаного» характеру правового світогляду (консенсусна реалізація можливостей кожним учасником соціуму), необхідності нормативного закріплення природних прав носіїв правового світогляду [5, с. 3].
В. Туманов на початку 1990-х років [7, с. 52–58], О. Лейст через десятиріччя, наголошували на нелегкому шляху формування юридичного мислення, що спирається на відносини громадянського суспільства і стабільного права. «У масштабі суспільства юри-
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дичне мислення не може сформуватися за наказом зверху, воно виникає разом із масовим
повсякденним інтересом до осмислення суспільних відносин через конкретні права та
обов’язки їх учасників, підстави виникнення цих прав і обов’язків, у зв’язку з проце
суальними гарантіями правовідносин і відповідальністю за порушення прав і невиконання обов’язків» [8, с. 279].
Ігнорування уявлень про роль і значущість права як соціального феномену на певних етапах розвитку призводить до формування міфу про стійкий правовий нігілізм у слов’янських
державах. Цей міф є зручним для можновладців і дозволяє законодавцю перекласти відповідальність за провал економіко-правових реформ у суспільстві на саме суспільство. Ми поділяємо думку О. Лейста про те, що недостатня розвиненість юридичного мислення заважає
усвідомити, що, власне, ми хочемо від права. Слід наголосити, що право, його можливості та
вимоги — це та реалія, яка повинна відмежовуватися від близьких, але інших реалій із площини етики, моралі, духовності, канонічних норм тощо.
Нині для суспільства характерне різке зменшення уваги до права або, навіть можна сказати, зневага до багатьох правових положень та настанов. Так, мабуть, нікого не здивуєш
явищами правового нігілізму та песимізму. Сам термін «песимізм» визначається як світосприйняття, перейняте смутком, безнадією, невірою в успіх, у краще майбутнє [9, с. 840], або
песимізм (від фр. passimisme, з лат. pessimus — найгірший) — світобачення, сповнене безнадії,
недовіри до майбутнього; схильність бачити в усьому тільки погане [10, с. 564]. Подібні визначення наведені і в інших тлумачних словниках [11, с. 333, 365].
Розглянувши ці дефініції, хотілося б навести деякі міркування. Річ у тім, що сприйняття або,
правильніше, оцінка будь-якого явища з позицій песимізму означає відсутність руху, розвитку,
вдосконалення. Це явище позбавляє сенсу майбутнє. Сьогодні все більше песимістичних оцінок (і це не безпідставно) щодо можливостей конструктивного правового розвитку.
Сучасний кризовий стан та його прояви породжують стійкий соціальний та правовий песимізм, що трансформується із площини емоцій, почуттів, відчуттів, переживань (правова
психологія) у площину переконань, ставлення, уявлень, стереотипів (правова ідеологія). Це
й обумовлює певну, на жаль, не завжди бажану для суспільства поведінку індивіда.
Не вдаючись до аналізу причин цього явища (всі вони добре відомі як пересічному громадянинові, так і державним діячам, посадовцям, політикам, представникам науки), хочемо
лише наголосити, що песимістичні настрої багато в чому нівелюють, відкидають повагу до
права як найбільш дієвого регулятора суспільних відносин, а отже, заважають формуванню
відповідного сучасним реаліям правового світогляду.
У цих умовах, на нашу думку, необхідне відродження поваги до права, принципу верховенства права, принципу законності, підвищення авторитету закону, що є одним із першочергових завдань представників вітчизняної науки, і зможе бути важливим завданням громадянського суспільства, розвитку сучасного правового світогляду. Тому, не пропонуючи
нових «рецептів миттєвого одужання суспільства», враховуючи, що це процес не одного дня,
тижня або місяця, що суспільство не може «одужати» за «помахом чарівної палички», а довіра до права, закону і режиму законності не може виникнути миттєво за бажанням як представників влади, так і її опонентів, або представників соціуму, хочемо наголосити на тих невідкладних завданнях, які мають важливе значення щодо означеної проблематики. Йдеться
про несприйняття держави, багатьох її інститутів, недовіру до її реформаторських позицій та
стартів, що посилює і песимістичні настрої, і світоглядні деформації в суспільстві.
Крім того, права слід дотримуватися не тільки завдяки повазі до нього, сприйняття демократичних засад права взагалі, а й завдяки нагальній потребі відродження поваги до правового порядку в суспільстві.
Що ж сьогодні може зробити науковий осередок для покращання ситуації в руслі відродження довіри до права?
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Очевидна необхідність формування правової думки як передумови та необхідної умови
розуміння правової дійсності на усіх її рівнях та в усіх її проявах [12, с. 3–17].
Вочевидь, для того, щоб відбулося прийняття права на особистісному рівні необхідно
адекватно потребам часу і розвитку сучасної особистості формувати соціальний, у цьому випадку освітній, простір буття особистості [13, с. 183–237].
Передусім повинно йтися про правову освіту в суспільстві, яка є невід’ємною частиною
загальної культури громадянина, умовою формування правосвідомості та правового світогляду. Життя в громадянському суспільстві формує правову свідомість (позитивну чи негативну) залежно від того, як відбувається цей процес: стихійно чи цілеспрямовано у межах
правової освіти. Адже правова освіта є запорукою того, що право стає регулятором життя
індивіда, а не перешкодою на шляху вирішення його особистих завдань. У сучасних умовах
саме правова освіта може стати важливим чинником розвитку особи, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави в сучасній Україні, громадяни якої
зможуть жити в соціально-правовій злагоді один з одним, з державою, владою, політичними
партіями, громадськими рухами тощо. Отже, саме правова освіта стає запорукою формування правового світогляду.
У свою чергу, важко заперечувати, що від якості правової освіти залежить адекватне
сприйняття правової дійсності.
Одним із цікавих напрямів в означеному контексті повинні стати лекторії, які проводять вчені. Можливо, у форматі консультативних семінарів, проте не тільки і не стільки для
науковців, скільки для пересічних громадян країни.
Величезного значення у формуванні правового світогляду, ставлення до права, визнання
його престижу, безумовно, повинна відігравати правова гласність, зокрема проведення міжнародних науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, симпозіумів та конгресів науковців, що надасть поштовх зарубіжним публікаціям вітчизняних учених.
Очевидно, відчуття правової захищеності передбачає глибинну перебудову ставлення
людей до права, Конституції, закону. Не випадково відомі юристи звертаються до духов
них витоків індивідуального і суспільного в правосвідомості, говорять про необхідність
глибинних змін. Без істотної трансформації правосвідомості неможливо усвідомлювати
найважливіші конституційні принципи верховенства права, справедливості і рівності, на
основі яких у сучасних умовах забезпечуються адекватне співвідношення свободи, закону
і публічної влади, їх баланс. При цьому треба наголосити, що правосвідомість у широкому
розумінні включає в себе і правову ідеологію, і правову психологію, а також правові почуття і правовий досвід індивідів, професійної еліти і всього суспільства в цілому. Крім того,
правовий світогляд і правова свідомість співвідносяться, на нашу думку, як ціле і частина
або, точніше, процес засвоєння права та його результат. Правовий світогляд — це правовий
дух народу та ідеальна матриця, яка визначає вчинки та поведінку людей. При деструктивному правовому світогляді виникає «хвора» правосвідомість, а отже, буде страждати правозастосовна практика і конституційна законність [14, с. 343]. Ще раз хочемо наголосити
на важливості не тільки існування певного рівня правової свідомості суспільства (що вже
неодноразово констатувала юридична наука), а на важливості форм буття і розвитку правового світогляду, що сприятиме переходу уявлень про право із теоретичної площини у площину конкретних завдань та дій, спрямованих на організацію змін «на краще» у державі та
громадянському суспільстві.
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Оніщенко Н. М. Баланс держави та громадянського суспільства в контексті правового світогляду
Проблематика пов’язана із прогресивним розвитком функціонування та взаємозалежності громадянського суспільства та держави, що актуалізується у нових історичних реаліях. Стаття орієнтована
на розгляд науково-обґрунтованого балансу у співвідношенні громадянського суспільства та держави
з метою їх ефективної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності людини. Окремий вектор розгляду зосереджений на інституті юридичної відповідальності держави перед особою, на констатації положення,
що сучасна держава — це держава передусім відповідальна перед громадянським суспільством.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, інститут юридичної відповідальності держави,
моральні норми громадянського суспільства, права людини.
Онищенко Н. Н. Баланс государства и гражданского общества в контексте правового мировоззрения
Проблематика связана с прогрессивным развитием функционирования и взаимозависимости
гражданского общества и государства, которая актуализируется в новых исторических реалиях. Статья ориентирована на рассмотрение научно-обоснованного баланса в соотношении гражданского
общества и государства в целях их эффективного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности
человека. Отдельный вектор рассмотрения сосредоточен на институте юридической ответственности
перед лицом, на констатации положения, современное государство — это государство, в первую очередь, ответственное перед обществом.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, институт юридической ответственности,
моральные нормы гражданского общества, права человека.
Onishchenko N. Balance of the state and civil society in the context of legal world-view
Problems related to the progressive development of the operation and interdependence of civil society and
the state, which is updated in the new historical realities. The article focuses on a review of evidence-based
balance in the ratio of civil society and state the purpose of the effective interaction in all spheres of human
activity. Separate consideration of the vector to focus on the legal responsibility of the state in the face, the
statement of the position that the modern state — is primarily responsible to the state and civil society.
Key words: civil society, state, institution of the legal responsibilities, moral norms of civil society, human
rights.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ
ЯК ЗАСАДНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ

С

учасні події в Україні актуалізують проблему толерантності як основи подолання політичних і правових конфліктів, як передумови суспільного компромісу і консенсусу, як
світоглядно-поведінкової характеристики як окремої особи, так і соціальних груп у демократичному суспільстві. На основі толерантності й формується політика мультикультуралізму.
Його основний принцип «єдність — у розмаїтті», на нашу думку, сьогодні й має визначати наш правовий світогляд, нашу колективну українську ідентичність, обґрунтування того
спільного знаменника, який «зшиває» єдину країну — Україну. Адже сила єдності не в одноманітності, а, навпаки, у багатоманітності. На основі такого розуміння й світогляду і повинна
вибудовуватися ефективна державна політика у поліетнічному, мультикультурному суспільстві.
Найчастіше у трактуванні-перекладі слова «толерантність» вживаються слова «терпіння»,
«терпимість». Вважається, що поняття «терпіти когось» має досить некоректний відтінок,
оскільки апріорі вказує на наявність негативних рис у манері поведінки, зовнішності чи загалом у формах комунікації представників іншої культури. Водночас така специфіка трактування цього поняття-терміна пов’язана з пережитками минулого у суспільно-політичній
практиці, репрезентованого досить однозначним ставленням до «іншого» як «чужого», «варварського». Інколи надто важко відшукати в іншій культурі те, що заслуговує на повагу та
захоплення поряд із тим, що піддається осуду (Ч. Тейлор). Дійсно, важко сприйняти людину
такою, якою вона є, що проявляється у сучасній кризі людської комунікації та дістає відоб
раження у позиції «інші — це пекло». Інколи інший, інша культура наділяються ворожими й
навіть агресивно-ірраціональними характеристиками. Активне протистояння чужому притаманне будь-якій культурі як певна імунна функція, яка зберігає власне (власну культуру) в
недоторканності. Але будь-яка комунікація — це вихід за межі себе, поєднання себе з іншим.
Якби не було іншого, власне Я, так і не усвідомивши свою самість і свою межу, залишалося
б в абсолютному спокої, в темряві самодостатності [1, с. 8–11]. Тому трактування толерантності як терпимості, яке досить часто піддається критиці, на нашу думку, не втратило своєї
актуальності, хоча дослідники і зазначають необхідність зведення його на новий щабель наукової і політико-практичної рефлексії, що більше відповідає сучасним вимогам і можливостям. На нашу думку, якщо дійсно розуміти толерантність як усвідомлену політичну стратегію (політику мультикультуралізму), то терпимість, як би це не виглядало парадоксальним,
дійсно доречна, оскільки не можна сподіватися на прояви беззастережної любові та компліментарності до представників іншої культури, чого не завжди можна досягнути і в умовах
власної. Не можна миттєво змінити природу людини, в якій природно закладене негативне
сприйняття «іншого». Тут, на нашу думку, доречно згадати висновки українського культуролога О. Кравченка, висловлені ним щодо етнічності: «Хрестоматійна примордіальна схема
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етнічності (“ми — вони”, “свої — чужі”) отримує нову редакцію у політичній інтерпретації.
Але, схоже на те, що це лише інша версія тези про неможливість адекватного розуміння культури ззовні, з позицій іншої культури» [1], які повністю проектуються у площину дослідження толерантності. Дійсно, нині примордіальна схема «свої — чужі» отримує нову редакцію
у політичній площині, зокрема щодо неможливості повністю адекватного розуміння однієї
культури з позицій іншої. Терпимість — це все ж таки поблажливе ставлення до недоліків, а
щирість та безкорисливість — вже самостійний вибір кожного.
Російський дослідник М. Гаджимірзаєв зазначає, що на відміну від понять «терпіння»,
«терплячість», поняття «терпимість» характеризує більш виражену активну соціально-політичну позицію особистості, групи: не покірне терпіння як морально-психологічний стан,
а терпимість заради досягнення соціально-політичної злагоди, суспільного компромісу між
різними етносами, конфесіями, соціальними групами, політичними інститутами [2].
16 лютого 1995 р. у Парижі 185 державами — членами ЮНЕСКО була підписана Декларація принципів толерантності, в якій остання розуміється як повага, прийняття і правильне розуміння багатоманітності культур світу, різних форм самовираження і способів прояву
людської індивідуальності, що передбачає терпиме ставлення до інших національностей, рас,
кольору шкіри, статі, віку, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, походження тощо. Це
гармонія в розмаїтті, це чеснота, що уможливлює досягнення миру й сприяє заміні культури
війни культурою миру [3].
У преамбулі Статуту ООН толерантність розуміється як уміння проявляти терпимість
і жити разом, у злагоді один з одним, як гарні сусіди. Таке розуміння толерантності, на
нашу думку, актуалізує насамперед проблему успішної інтеграції людини в існуючу систему суспільно-політичних відносин, з якою, на жаль, не завжди все так просто, тому що
подвійні стандарти у розумінні толерантності провокують негативні поведінкові реакції
з боку тих, хто, власне, і має бути активним, зацікавленим суб’єктом інтеграції. Тому
свідоме ставлення і повага до загальнолюдських цінностей насамперед повинне ґрунтуватися на вихованні людини як соціально активної особистості, що є важливою ознакою
її свободи, яка, у свою чергу, залежить від можливості колективної дії людей, які не схожі
між собою [4, с. 43]. На думку Ю. Габермаса, визнання інших в їх інакшості є ознакою
формування спільної ідентичності. Так, на засадах толерантності формується нова колективна ідентичність, яка вважається необхідною складовою психологічного, соціального,
етнічного, культурного самовизначення особистості та засобом конституювання спільнот. Толерантність передбачає добровільне слідування правилам поведінки, не завжди
відображеним у конституційно-правових документах, у силу сприйняття їх як справедливих і необхідних для демократизації суспільства та утвердження принципів мультикультуралізму, що насамперед залежить від відповідних світоглядних змін та психологічної
трансформації внутрішньоінтенційних спонук у структурі особистості. Ідентичність є результатом процесу самоототожнення, внаслідок якого людина бере на себе певну роль,
котра є виявом її лояльності та умовою формування колективної солідарності. Ідентифікація — підсвідомий емоційно-когнітивний процес, що передбачає встановлення сталого
зв’язку між членами групи на основі формування спільних норм, цінностей, правил поведінки, способу життя тощо [1].
Отже, дослідники дедалі частіше наголошують на ідеї нації як спільноти громадян і розуміють її як сучасну форму політичного об’єднання, що передбачає ігнорування належності
людей до окремих етнічних груп з метою забезпечення абсолютної політичної солідарності.
«Національне перед обличчям транснаціоналізації ринків товарів, фінансів і послуг втрачає
своє значення для конструювання колективних ідентичностей і підпорядковується (а інколи
навіть поступається) тим формам ідентичності, які частково по-новому визначені із соціально-просторового погляду та частково є повністю міжтериторіальними» [5, с. 91].
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У такій нації вбачається оптимальне підґрунтя для формування демократії, оскільки вона
не тільки пропонує універсальні демократичні цінності, а й об’єднує їх з особливою формою
громадянського патріотизму, яка апелює до конкретної історії народу, його культури і символів солідарності, навіть якщо ця історія є лише романтизованим міфом [6].
Нині у питаннях доцільності колективної ідентичності, на засадах якої пропонується формування сучасного уявлення про співіснування людей, зокрема у межах європейської ідентичності, немає одностайності. З одного боку, дедалі актуальнішими стають слова В. Гюго,
висловлені ним ще у 1849 р.: «Настане час, коли війна між Парижем і Лондоном, між Петербургом і Берліном, між Віднем і Туріном здаватиметься такою ж абсурдною і неможливою,
як між Ам’єном і Руаном. Настане день, коли всі ви — французи, росіяни, італійці, англійці,
німці, всі нації континенту — будете спаяні у найвищу єдність, не втрачаючи своїх відмінностей і прославленої індивідуальності» [7, с. 176]. З другого боку, навіть письменник, далекий
від міркувань політичної доцільності, застерігає від втрати індивідуальності та відмінностей,
що загрожує втратою ідентичності, місце якої не завжди може заступити нова.
Так, причиною світоглядної кризи зазвичай стає думка, «що всезагальні норми, яким я
слідував з чистою совістю і навіть жертвуючи собою, не можуть претендувати на обґрунтованість і законність, а їх визнання було особистою або колективною помилкою» [8, с. 119].
Відтак апріорі не існує етичних та моральних норм. Так, на думку українського дослідника О. Гриценка, «узаконення порушень закону» (trespassing legality) стало ще однією формою
опору глобалізації, зневажання закону стало частиною «стратегії виживання» цілих суспільних груп та прошарків [9].
Невизначені ідентифікаційні орієнтири можуть призвести до маргіналізації, кризи ідентичності, що проявляється насамперед у порушеннях правових норм держави та різних злочинних діях — наркобізнесі, торгівлі зброєю і людьми, тероризмі, що актуалізує проблеми
вандалізму на кладовищах, нападів на церкви та національні пам’ятки, вбивств на расовому
ґрунті тощо. Про такі негативні явища дедалі частіше повідомляють ЗМІ, зокрема в Україні.
Культ насильства, політичного екстремізму, ксенофобії призводить до моральної деградації.
Бельгійський вчений Е. Ґрожан зазначає, що надмірна релятивізація цінностей, ідеологій та
вірувань, уніфікація моделей поведінки та картин світу, які сприймалися як особливі та універсальні, породили у людей відчуття втрати ідентичності, що змушує їх шукати нові варіанти
самовизначення, що провокує нове розуміння культурної ідентичності — не як скам’янілої,
раз і назавжди визначеної, приналежної до певної традиції конструкції, а постійно оновлюваної структури, створеної подвійною належністю особистості до певної людської спільноти
як співучасника колективної розбудови її майбутнього [10, с. 6].
Така розбудова нової колективної ідентичності повинна ґрунтуватися на визнанні культурного розмаїття та праві кожного етносу на культурно-національне відродження та самовизначення. Так, О. Шпенглер у своїй концепції культури культивує ідею «глибинного
пробудження душі», притаманного кожному народу, який «завжди залишається відданим
прасимволові саме своєї й жодної іншої культури» [11, с. 289]. Термін «людство», на думку філософа, — порожній звук. Кожна з національних культур характеризується власними ідеями, пристрастями, бажаннями, почуттями й власною смертю. Німецький філософ
розуміє історію як процес виникнення, розквіту й загибелі численних самобутніх і неповторних культур, життєвою основою яких є неповторна «душа». «…я розрізняю можливу і
дійсну культуру, тобто культуру як ідею загального або окремого існування, та культуру як
тіло цієї ідеї, як суму її відчуттів, які стали доступними: діянь і настроїв, релігії і держави,
мистецтв і наук, народів і міст, господарських і суспільних форм, мов, правових відносин,
моралі, характерів, рис обличчя і одягу». Ідею внутрішньої єдності культури та цілісності
її проявів дослідник пояснює крізь призму цінності людини поза будь-якими оціночними
категоріями [11, с. 134].
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У. Кімлічка писав, що ідея етнокультурного нейтралітету — міф. Зазіхання ліберально-демократичної держави — громадянської нації — на етнокультурну нейтральність не відповідає
дійсності — ні історичній, ні концептуальній. Такі держави фактично прагнуть поширити
одну соціальну культуру на своїй території [12]. Так держава стає розповсюджувачем культури більшості, яку мають прийняти всі. Це підкріплюється і статусом державної чи офіційної
мови, і наявністю державних свят, серед яких нерідко і відповідні єдиній релігії дати (наприк
лад, в Україні це Різдво, Пасха, Трійця).
Демократична політика — це політика рідної мови. Тільки освічена еліта може дозволити
собі знати декілька мов і вільно спілкуватися на міжнародному рівні. Для більшості громадян
їхні політичні можливості обмежуються національною державою і рідною мовою [12, с. 181].
Тому недаремно у світі дедалі виразніше активізуються два протилежних процеси: з одного
боку, кожна спільнота намагається захистити рідну мову, яка є показником її самобутності,
душею народу, а з другого — спостерігається прагнення віднайти розумний компроміс у вирішенні питань багатомовності, що зазвичай передбачає захист та повагу до мов національних
меншин.
Так, у 110 державах світу спостерігається розбіжність між титульною нацією та офіційною
мовою. 47 (24 %) держав мають більш як одну (в Сінгапурі та Швейцарії навіть чотири) офіційну мову. Тільки у 66 державах офіційна мова є мовою титульної нації. Та лише у 49 з них
титульна нація є чисельною більшістю. У Білорусі росіяни становлять лише 13,2%, однак російська мова є другою офіційною. Бельгія має три офіційні мови: нідерландську, французьку,
німецьку; Боснія й Герцеговина — три — боснійську, сербську, хорватську. В Іспанії офіційна мова — іспанська, але узаконено використання каталонської, баскської, галісійської.
Люксембург (441 тис. населення), незважаючи на те, що люксембуржці становлять 71 % населення, має три офіційні мови — німецьку, французьку, люксембурзьку. Шведське населення
Фінляндії становить лише 300 тис., але держава узаконила другу офіційну мову — шведську.
У Швейцарії поняття «нація» не асоціюється з мовою, якою розмовляє людина. Швейцарські
німці не прагнуть ідентифікації з німцями. Вислів «мульті-культі» швейцарська молодь використовує у позитивному значенні [13, с. 109–110].
Відтак сучасне трактування толерантності повинне виходити далеко за межі її внутрішньоінтенційного розуміння, оскільки проектується у сферу публічної політики, яка перестає
бути обмеженою для більшості громадян у силу етнонаціональних та мовних особливостей [12]. Тому проблеми колективної ідентичності, на нашу думку, є другим суперечливопроблемним питанням, яке намагаються вирішити прихильники різних засобів і шляхів
впровадження політики мультикультуралізму на засадах толерантності.
Зрозуміло, що трактування і ставлення до толерантності у різних народів залежить від традиції політичних відносин, суспільних настроїв та культурно-історичного досвіду. Так, в усіх
тлумаченнях толерантності так чи інакше згадуються конфесійні аспекти, що, на думку дослідників, дає змогу говорити про їх домінуючий характер у суспільно-політичному змісті
цього феномену [2]. Тому в дослідженні проблем толерантності насамперед варто, на нашу
думку, враховувати цивілізаційно-конфесійну складову, яка вплинула на сучасні уявлення
народів про традиції мультикультурного співжиття.
Дедалі частіше і політики, і науковці доходять висновку, що тільки цілеспрямовані дії
влади в окремих країнах, як і миттєва реакція світової спільноти, можуть дати відчутний
результат і у сфері протидії різним проявам расизму, ксенофобії, дискримінації, і у сфері
забезпечення миру та безпеки на світовому рівні. Тому терпимість, на думку дослідників,
повинна бути не просто антиподом нетерпимості. Вона повинна активно захищати не лише
права і свободи своїх громадян та конституційний устрій своєї країни, а й передбачати активні дії з формування нового, неконфронтаційного світоустрою на засадах взаєморозуміння, солідарності, завдань збереження міжнародної безпеки та миру. «Однак де та межа,
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переступаючи яку — в ім’я благих принципів — ми можемо отримати результат, зворотній
шуканому?» [14, c. 7], — ставлять питання науковці. Межа, за якою толерантність може
перетворитися в інтолерантність.
Інтолерантність — явище, протилежне толерантності, яке характеризується негативним,
нетерпимим, агресивним ставленням. Інтолерантність може бути виражена в таких формах:
образи, глузування, вираження зневаги; негативні стереотипи, упередження, забобони, засновані на негативних характеристиках; недовіра, етноцентризм (оцінка інших крізь призму
цінностей свого етносу, які розглядаються як еталонні для інших людей і культур); пошук
ворога (перенесення провини за негаразди й проблеми на інші етнічні, конфесійні групи);
переслідування, залякування, погрози; дискримінація за ознакою віросповідання й етнічних
відмінностей (позбавлення соціальних благ, ізоляція в суспільстві, обмеження прав людини); расизм, націоналізм, фашизм; ксенофобія у формі етнофобії, антисемітизму, ісламофобії, мігрантофобії (ворожість до представників інших груп, переконання у тому, що «чужі»
шкідливі для суспільства), вандалізм релігійних та культурних пам’яток, вигнання, сегрегація, релігійне переслідування [2].
Відтак складові толерантності — це насамперед прояви терпимості й поважного ставлення
до людей незалежно від їхньої релігійної і національної належності, досягнення між ними
взаємної злагоди без використання сили. На думку відомого конфліктолога Р. Дарендорфа,
для врегулювання будь-якого конфлікту потрібне насамперед розуміння того, що опонент
має право на обстоювання власної позиції, тільки так можна уникнути серйозного протистояння.
Сучасні визначення толерантності насамперед повинні акцентувати увагу на найважливішій її складовій — меті, яку вона повинна забезпечувати. А основна мета сучасного цивілізованого співжиття — забезпечення порядку, безпеки, мирного вирішення всіх проблем,
притаманних суперечливим суспільним реаліям. Нині толерантність, дійсно, стає не лише
однією з універсальних демократичних цінностей, яка забезпечує ненасильницьку компіляцію цінностей самобутніх культур з традиціями, поглядами і нормативно-правовими приписами відповідного суспільства, а й єдиним засобом, який гарантує безпеку і виживання
людства.
Загалом у розумінні поняття толерантності нині можна виокремити два напрями політичної думки і практичної діяльності, безпосередньо пов’язані з перспективами толерантності.
Перша позиція (Ю. Габермас, Б. Андерсон, Е. Геллнер, М. Кек, К. Сіккінг) ґрунтується на
відданості ліберально-демократичним цінностям і проголошує настання ери космополітизму, постнаціональної ідеології, «уявної спільноти», що у майбутньому сприятиме, як вважає
Дж. Шварцменталь, формуванню глобального демократичного суспільства, в якому громадяни різних держав співпрацюють у межах руху за права людини, однаково притаманні всім
людям без винятку в силу їх людської природи.
Космополітизм більш прийнятний з погляду широкого розуміння концепції громадянської лояльності, яка здатна вийти за межі національності. Він заперечує саму ідею, що можна віддавати перевагу своїм громадянам, та передбачає ширшу сферу ідентифікації, яка не
має обмежень, крім природних кордонів нашого світу, і має на увазі, що кожна людина незалежно від місця проживання є носієм одних і тих же основних прав і рівною мірою гідна
поваги [6, с. 182].
Друга позиція представлена ідеями О. Бауера, Д. Конвейя, У. Кімлічки, які дотримуються
думки, що антинаціональний космополітизм ставить під питання існування ліберальних національних держав, нації як «доленосної спільноти», зсередини знищуючи культурні й політичні умови, необхідні для підтримки їх суверенного статусу і політичної незалежності [6].
Питання домінування однієї з позицій проектується і в морально-етичну площину, і в
площину політичної ефективності, що відображається у різних формах мультикультуралізму.
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Тому не існує одностайної відповіді на їх домінування в умовах сучасних реалій глобалізованого світу.
Дж. Шварцменталь наголошує, що «відщепенці націоналізму — радикальне праве крило,
в основі ідей якого лежить позиція ксенофобів — гарантують переваги однієї ідентичності над іншою за рахунок ворожого ставлення до інших, що не вирішує проблем. А також ті
ідеї, в основі яких прагнення реалізувати принцип лояльності постнаціональним цінностям,
не можуть мобілізувати громадян, оскільки їм не вистачає серйозної історичної і культурної
“глибини”, не стануть усталеними носіями надійної ідеології, спрямованої проти проявів гегемонії» [6, с. 183–184]. «Як ліві, так і праві ідеї вимушені протистояти, з одного боку, політиці ідентичності, а з другого — пануванню неолібералізму, який передбачає, що парадигма
ринкових відносин повністю охоплює парадигму відносин взагалі» [6, с. 182].
Вибір тієї чи іншої позиції — це особиста справа кожного і залежить від суб’єктивного
розуміння поняття «свобода». Людина повинна усвідомлювати, що особиста свобода закінчується там, де починається свобода іншого, а толерантне ставлення до свободи іншої людини — частина свободи, якою володіє як окреме суспільство, так і все людство. Г. Гегель
писав, що природна свобода є дикою, не заснованою на законі свободою. В одній із глав
«Феноменології духу» «Свобода і жах» філософ зазначає, що результат нічим не обмеженої
свободи — абсолютний жах. Суспільство, з одного боку, повинно оберігати свободу індивіда,
а з другого — повинна існувати правова держава, яка ґрунтується на розумному взаєморозумінні громадян [15, с. 485]. Громадянин повинен усвідомлювати і важливість підпорядкування соціально-правовим приписам і порядку, і потребу діяти всупереч його нормам, тобто
справжня свобода ґрунтується на залежності від закону, а питання про свободу людини може
порушуватися тільки у межах конкретної держави.
Тому надмірній толерантності дослідники дедалі частіше протиставляють концепцію
«активної демократії», яка в принципі може і повинна себе оберігати, не допускаючи такої толерантності, за межами якої виникає загроза знищення не тільки її, а й надто толерантної держави. Така позиція власне і ґрунтується на принципі обмеженої свободи,
згідно з яким істина не може бути абсолютом, оскільки повинна розумітися як процес,
конкретизований певними історичними трансформаціями і сформованими філософськими системами. Тому обмеження толерантності повинне ґрунтуватися насамперед
на переоцінці й формуванні нового ставлення до фундаментальних гуманістичних цінностей всепрощення, безмежної любові й доброти, терпимості до зла і вседозволеності,
що в умовах глобалізації може призвести до безперешкодного розповсюдження останніх
на противагу необхідності зупинити їх будь-якими засобами. Абсолютизація гуманістичних цінностей, як зазначають дослідники, може виявитися не менш ризикованою, ніж
нігілістичне до них ставлення чи їх релятивізація. Щоб толерантність могла ефективно
виконувати свої функції, вона повинна включати суттєві елементи нетерпимості. Така
парадоксальна діалектика передбачає поєднання толерантності з нетерпимістю до явищ,
в яких закладено загрозливий потенціал: злочинності, тероризму, ксенофобії, расизму
тощо — «нетерпимість до нетерпимості» [14, с. 4].
Отже, нині завдання утвердження толерантності, на нашу думку, повинно актуалізуватися
такими положеннями:
• по-перше, врахуванням відмінностей у розумінні поняття «толерантність» у конкретну
культурно-історичну добу, що визначається рівнем розвитку продуктивних сил, світоглядними трансформаціями та ступенем наукового пізнання об’єктивних процесів
розвитку, на які, у свою чергу, впливають суперечливі суспільні реалії — глобалізація,
міграція, реорієнталізація світу тощо;
• по-друге, соціальним і політичним устроєм, нормативно-ціннісною та правовою системою конкретного суспільства;
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• по-третє, трансформацією традиційного розуміння універсальних цінностей, за якої
найбільша увага повинна приділятися можливості їх ненасильницької імплементації у
будь-яку самобутню культуру (і ту, яка інтегрується, і ту, яка піддається інтеграції);
• по-четверте, цінності самобутньої культури повинні не суперечити як універсальним
цінностям, так і поняттю толерантності загалом, що передбачає врахування рівня і меж
толерантності з метою забезпечення суспільної злагоди та безпеки;
• по-п’яте, толерантність передбачає певне «вростання» людини в існуючу культуру і
нормативно-ціннісну систему, дотримання відповідних правил поведінки, формування поваги до традицій і звичаїв держави, що не суперечить ліберальній традиції домінування прав і свобод людини в демократичному суспільстві, а лише забезпечує функціо
нування толерантності в соціумі. Тільки так може бути сформована нова колективна
ідентичність на засадах розуміння та поваги, яка гарантує суспільно-політичну єдність
держави як рівноправного члена світової спільноти.
Лише на основі толерантності можлива повага до іншого, прийняття етнічних і національних особливостей, відмінностей у соціальних поглядах, що породжуються особливостями
умов життя, професійної діяльності, культурних традицій [16].
Отже, на особистісному рівні толерантність — це насамперед якість людини, яка свідчить
про достатній рівень усвідомлення нею необхідності терпимого ставлення до інших людей,
розуміння та поваги до інших поглядів, звичок, манери комунікації тощо незалежно від
етнічної, релігійної тощо приналежності. Замість того, щоб упереджено і викривлено, під
впливом негативного досвіду чи сформованої установки, сприймати іншого, варто лише поглянути на нього по-іншому — з повагою і розумінням.
На суспільному рівні толерантність — це необхідна умова взаємодії представників різних
політико-культурних груп, яка виражається не лише в прагненні досягти взаєморозуміння, а
насамперед у бажанні узгодити різноспрямовані інтереси без застосування будь-якого тиску
або примусу. Це єдина альтернатива конфронтації, дезінтеграції, військовим протистоянням, які можуть привести світ до розпаду та загибелі.
Тому проекція толерантності у політичну площину, що проявляється у політиці мультикультуралізму, на наше переконання, може дати більш раціональне її тлумачення як феномену, який, з одного боку, повинен відображати стан, характер та особливості соціальнополітичних та культурних взаємовідносин всіх суб’єктів (етнічних, конфесійних та інших
соціальних груп і окремих громадян) полікультурного суспільства, які водночас є об’єктами
культурної та етнічної політики держави, що проявляється в їхній терпимості, взаєморозумінні, колективній солідарності та злагоді, а з другого — сприяти формуванню захищеності й
особистості, й суспільства, що передбачає створення державою умов для забезпечення комфортного і безпечного співіснування, повагу до законів, традицій і звичаїв, а також нетерпимість до будь-яких проявів інтолерантності.
Тому з усіх можливих варіантів репрезентації толерантності та мультикультуралізму домінуючим на сучасному етапі суспільного розвитку, на нашу думку, повинен стати їх «безпековий» контекст, тобто вони повинні розумітися як єдиний засіб подолання конфліктів —
і всередині держави, і на міжнародному рівні. Так, дедалі актуальнішим стає твердження із
Декларації принципів толерантності, що мир неможливий без толерантності, а розвиток і
демократія неможливі без миру [3].
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Кресіна І. О. Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду
Розглядаються основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення поняття толерантності. Показано, що толерантність є основою формування колективної ідентичності та політики мультикультуралізму, засадничою характеристикою правового світогляду в демократичному суспільстві. Доведено, що трактування і ставлення до толерантності у різних народів залежать від традиції
політичних відносин, суспільних настроїв та культурно-історичного досвіду. Розкривається питання
про межі толерантності, дано визначення інтолерантності та її форм. Показано, що толерантність стає
не лише однією з універсальних демократичних цінностей, яка забезпечує ненасильницьке поєднання
цінностей самобутніх культур із традиціями, поглядами і нормативно-правовими приписами відповідного суспільства, а й єдиним засобом, який гарантує безпеку і виживання людства. Аналізуються
основні прояви толерантності на особистісному та суспільному рівнях. Доведено, що домінуючим на
сучасному етапі суспільного розвитку повинен стати безпековий контекст толерантності й мультикультуралізму, тобто вони повинні розумітися як єдиний засіб подолання конфліктів як усередині держави, так і на міжнародному рівні.
Ключові слова: толерантність, правовий світогляд, мультикультуралізм, колективна ідентичність.
Кресина И. А. Толерантность как базовая характеристика правового мировоззрения
Рассматриваются основные подходы зарубежных и отечественных исследователей к трактовке понятия толерантности. Показано, что толерантность является основой формирования коллективной идентичности и политики мультикультурализма, основоположной характеристикой
правового мировоззрения в демократическом обществе. Доказано, что трактовка и отношение к
толерантности у разных народов зависят от традиции политических отношений, общественных настроений и культурно-исторического опыта. Раскрывается вопрос о пределах толерантности, дано
определение интолерантности и ее форм. Показано, что толерантность становится не только одной из универсальных демократических ценностей, обеспечивающей ненасильственное соедине-
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ние ценностей самобытных культур с традициями, взглядами и нормативно-правовыми установками соответствующего общества, но и единственным средством, гарантирующим безопасность и
выживание человечества. Анализируются основные проявления толерантности на личностном и общественном уровнях. Доказано, что доминирующим на современном этапе общественного развития должен стать тот контекст толерантности и мультикультурализма, который обеспечивает безопас
ность, то есть они должны пониматься как единственное средство преодоления конфликтов и внутри
государства, и на международном уровне.
Ключевые слова: толерантность, правовое мировоззрение, мультикультурализм, коллективная
идентичность.
Kresina I. Toleration as essential foundation of legal world-view
The main approaches of foreign and national researchers to interpretation of toleration are considered.
The article states that toleration is the foundation of collective identity formation and multiculturalism, an
essential feature of legal paradigm in the democratic society. The interpretation and attitude towards toleration
in different nations depends on traditions of political relations, public attitude and cultural and historical
experience. The issue of limits of toleration is revealed, the definition of zero tolerance and its forms is
given. Toleration becomes not only universal democratic values, which provided nonviolent mergence values
of indigenous cultures with traditions, viewpoints and regulations of relevant society, but also an exclusive
mean, that provide security and survival of humanity. The main manifestations of toleration on individual
and societal levels are analyzed. The safety context of toleration and multiculturalism must be dominant on
current stage of societal development, so they must be understood as the sole mean of conflict resolution
within the state and on international level.
Key words: toleration, legal world-view, multiculturalism, collective identity.
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ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА
ВІД ЗЕМЛІ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ:
ПРАВОВІ АСПЕКТИ

О

сновною, кількісно домінуючою категорією власників земельних ділянок у сільській
місцевості України є селяни — жителі сільських населених пунктів, які ведуть сільський
спосіб життя.
В Україні селяни — власники земельних ділянок становлять досить унікальну соціальну
групу. З одного боку, вони — потенційно багаті люди, оскільки є землевласниками — власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення у країні з найкращими у світі
чорноземними ґрунтами. А з другого — селяни становлять одну з найбідніших верств українського суспільства, низький матеріальний стан якої асоціюється з їх відчуженістю від землі —
явищем, яке не було предметом дослідження у юридичній літературі.
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Метою статті є визначення поняття та юридичних ознак відчуженості громадянина від
землі та формулювання пропозицій щодо її подолання правовими засобами.
Відчуженість українського селянина від землі як соціальне та правове явище зародилася
після проведення примусової колективізації селянських господарств у 1929–1931 рр. і в різних формах простежується протягом всього постколективізаційного періоду розвитку сільського господарства нашої країни.
Як відомо, в результаті проведення колективізації селянських господарств українські селяни втратили практично всі землі сільськогосподарського призначення, які ними оброблялися, а разом з землею і право та можливість самостійного господарювання на своїй землі.
Запропонованою радянською владою альтернативою самостійному господарюванню на землі стала наймана праця на державних сільськогосподарських землях колгоспів та радгоспів.
У таких умовах селяни були позбавлені необхідності стратегічного мислення землероба та
права пошуку і застосування кращих форм використання сільськогосподарських угідь для
вирощування продовольчої продукції, а головне — потягу до збереження і відтворення родючості ґрунтів та успішного розвитку сільської місцевості. Натомість у колгоспах і радгоспах
селяни були перетворені у виконувачів окремих технологічних функцій з обробітку державних полів. Внаслідок цього вони втратили зацікавленість у високому кінцевому результаті
аграрного господарювання, а з нею — і відповідальність за збереження, відновлення та підвищення родючості сільськогосподарських земель.
Таким чином, на момент здобуття Україною незалежності відчуженість селян як виробників продовольчої продукції від землі полягала у тому, що вони, по-перше, не були власниками землі та інших засобів аграрного виробництва; по-друге, не мали права власності
на вироблювану за допомогою цих засобів виробництва продукцію; по-третє, перебували у
статусі найманих працівників; по-четверте, не були зацікавлені у кінцевих результатах аграрного виробництва.
Відчуженість селян від землі була основною причиною недостатньо високої ефективності
сільськогосподарського виробництва у радянські часи та існування вічної проблеми тих часів — продовольчої. Низька ефективність селянської праці у колгоспах і радгоспах не давала можливості радянському режимові забезпечити вільний доступ населення до продовольчої продукції через мережу громадської торгівлі. Продовольче забезпечення здійснювалося
за допомогою механізмів адміністративного розподілу продуктів харчування в Українській
РСР практично протягом всього періоду її існування. Навіть у період так званого Брежнєвського «розвиненого соціалізму», коли відносно високий рівень життя у колишньому СРСР
забезпечувався завдяки величезним доходам від продажу нафти і газу на зовнішніх ринках,
комуністична партія, яка монопольно володіла владою у країні, змушена була затвердити
Продовольчу програму СРСР на період з 1982 по 1990 рік. Однак оскільки ця програма не
передбачала подолання відчуження селян від землі, то вже у середині 80-х років став очевидним її провал.
Саме тому новий лідер СРСР — М. Горбачов, який прийшов до влади у березні 1986 р.,
одним із основних напрямів своєї широко відомої політики «перебудова» всіх сфер соціально-економічного життя країни вбачав у необхідності подолання відчуженості селян від
землі. Він намагався досягти зазначеного результату шляхом застосування так званого «колективного підряду» у колгоспах і радгоспах, за якого за трудовими колективами (бригадами, ланками, фермами тощо) та навіть окремими селянами закріплювалися на договірних
засадах земля та інші засоби виробництва, а розміри оплати праці ставилися у залежність
від вироблюваної ними сільськогосподарської продукції [1, c. 7–24]. Однак оскільки система
адміністративного управління аграрним виробництвом на рівні колгоспів і радгоспів не була
реорганізована, то вже наприкінці 80-х років ХХ ст. застосування колективного підряду у
сільськогосподарських формуваннях пішло на спад та зовсім припинилося.
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Наступна спроба подолання відчуження селянина від землі у радянський період була здійснена у 1990 р. із прийняттям 18 грудня 1990 р. Верховною Радою УРСР нового Земельного кодексу УРСР [2] та постанови «Про земельну реформу» [3]. Цими правовими актами
всі землі країни, у тому числі й землі сільськогосподарського призначення, були оголошені
об’єктом земельної реформи, яка базувалася на концепції плюралізму форм господарювання
на селі. Суть цієї концепції полягала у тому, що для підвищення ефективності аграрного виробництва країни, яке концентрувалося виключно в колгоспах і радгоспах та здійснювалося
за правилами планової економіки, необхідно було, по-перше, надати таким господарствам
економічну та юридичну самостійність у вирішенні питань виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції та, по-друге, створити колгоспно-радгоспному виробництву
потужного конкурента, який, конкуруючи з ними у сфері товарного сільськогосподарського
виробництва, стимулював би підвищення ефективності аграрного виробництва у самих колгоспах та радгоспах.
Після здобуття Україною незалежності концепція плюралізму форм господарювання на
землі як засаднича основа правового забезпечення подолання відчуження селянина від землі була доповнена концепцією плюралізму форм власності на землю. Остання передбачала
скасування монополії державної власності на землю та передачу землі у власність тим, хто на
ній працює — селянам. З цією метою Верховна Рада України прийняла 31 січня 1992 р. Закон України «Про форми власності на землю» [4], а 13 березня того ж року — нову редакцію
Земельного кодексу України [5] та постанову «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» [6].
Отже, з метою кардинального вирішення проблеми відчуження селянина від землі зазначеними правовими актами були створені юридичні передумови для приватизації сільськогосподарських земель селянами. Безперечно, зазначені новели земельного законодавства
відкривали шлях до вирішення проблеми відчуження селянина від землі. Однак в Україні на
момент скасування у 1992 р. виключної державної власності на землю практично всі придатні
для ведення сільськогосподарського виробництва землі перебували у користуванні колективних сільськогосподарських підприємств (далі — КСП), в які були перетворені майже всі
традиційні радянські аграрні підприємства — колгоспи та радгоспи. Тому головним об’єктом
приватизації земель мали стати землеволодіння КСП.
В основу приватизації сільськогосподарських земель КСП їх членами була покладена ідея
організації сільського господарства на основі поєднання переваг крупнотоварного виробництва з перевагами, що випливають із надання селянинові статусу власника землі. Проте вже
перший досвід такого реформування засвідчив, що передача землі у колективну власність
КСП з наданням кожному їх члену права на виділення середньої земельної частки у приватну власність сама по собі не перетворює членів КСП у справжніх господарів землі та, відповідно, не вирішує проблеми відчуження селянина від землі. Тому в 1994 р. державою була
здійснена спроба зміцнити правовий статус членів КСП як співвласників земель, переданих
у колективну власність. З виходом указів Президента України від 10 листопада 1994 р. «Про
невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського
виробництва» [7] та від 8 серпня 1995 р. «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам та організаціям» [8] основний акцент
земельної реформи був перенесений із передачі землі у колективну власність КСП на паювання сільськогосподарських угідь КСП із наданням кожному його члену права на земельну
частку (пай).
Однак паювання земель колективної власності також не досягло основної мети земельної
реформи — перетворення членів КСП у «працюючих власників», господарів землі і майна
КСП. У зв’язку з цим, 3 грудня 1999 р. Президент України видав Указ «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» [9], згідно з яким всі
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КСП були реформовані (реорганізовані) в юридичні особи ринкового типу — фермерські
господарства, приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи тощо. А з метою індивідуалізації права власності на землю, яке селяни отримали у процесі паювання земель КСП, 5 червня 2003 р. Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)» [10], яким визначила процедуру індивідуалізації земельної власності селян. На
підставі цього Закону селяни України протягом 2003–2013 рр. отримали у приватну індиві
дуальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі земельних
часток (паїв).
Водночас завдання земельної реформи на селі полягали у наданні селянину статусу господаря землі, що включало: 1) приватизацію сільськогосподарських угідь колективних господарств із передачею їх у власність селян — членів цих господарств; 2) перехід селян-власників
землі зі статусу найманих працівників сільськогосподарських підприємств у статус самостійно господарюючих на землі суб’єктів — фермерів тощо. Проте в нашій країні вдалося виконати лише перше завдання земельної реформи — приватизацію сільськогосподарських
земель селянами. Проте всупереч суспільним очікуванням, отримання землі у власність не
пробудило у селян почуття господаря землі, бажання започаткувати і вести самостійне селянське (фермерське) господарство та реалізувати власну приватну ініціативу у сфері аграрного
виробництва.
Саме тому, отримавши землю у власність у процесі паювання сільськогосподарських угідь
КСП та будучи «затиснутими» земельним мораторієм на відчуження земельних паїв (ділянок),
селяни змушені були реалізувати право власності на землю єдиним доступним для них способом — шляхом передачі земельних ділянок в оренду сільськогосподарським підприємствам.
Така практика стала масовою і призвела до того, що протягом другої половини 90-х років
ХХ ст. — початку ХХІ ст. аграрне виробництво в Україні перейшло на найгіршу з можливих
правову форму використання угідь — оренду землі. Адже ще у XVIII ст. англійський агроном
А. Юнг зазначив: «Дайте людині у тверде володіння (власність) скелю і вона перетворить її у
квітучий сад. Але дайте людині в оренду квітучий сад і через 9 років вона перетворить його у
пустелю». Цілком зрозуміло, що орендар, використовуючи належну селянам землю, ставиться
до неї як до чужої з усіма негативними наслідками для стану угідь: вони деградують.
Домінування орендної форми використання земель спричинило девальвацію статусу селянина як власника сільськогосподарських земель. Так, через 15 років після початку паювання і приватизації угідь понад 20 % тих, хто отримав землю у власність, померли. Значна частина селян-землевласників працездатного віку змінила місце проживання через необхідність
пошуку роботи. Адже лише протягом 2000–2010 рр. чисельність працюючих у сільськогосподарських підприємствах України скоротилася у 3–5 разів. Селян-землевласників сьогодні
можна знайти як у містах чи інших регіонах нашої держави, так і за кордоном, на заробітках.
По-різному складаються їхні долі, але всіх цих людей об’єднує одна проблема — вони географічно віддаляються від земельної власності, і з цієї причини не надто опікуються нею. За
даними соціологічного опитування, проведеного Проектом USAID «АгроІнвест» у 2012 р.,
понад 42 % нинішніх власників земельних паїв ніколи не стояли на своїй землі, а майже третина — ніколи її не бачила навіть здалеку [11]. По суті, наведені цифри свідчать про унікальне
явище сучасної земельної історії України — відчуження від землі селян, які є власниками земельних ділянок. Їх відчуження від землі полягає у тому, що селяни-землевласники повністю
віддали орендарям повноваження щодо володіння і користування земельними ділянками і
значною мірою повноваження щодо розпорядження нею. Відтак вони не вливають на характер використання власної землі, не є власниками вирощеної на ній продукції та не зацікавлені у кінцевому результаті її використання орендарем, оскільки розмір орендної плати не
залежить від результатів господарювання на землі.
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Водночас, як зазначається у літературі, «генеральною метою земельної реформи є не тільки і не стільки створення ефективної аграрної сфери, а перетворення останньої в господарство особливого типу, яке забезпечує сприятливе середовище для розширеного відтворення
народу і культури» [12, с. 204–205]. Аналіз світового досвіду та вітчизняної практики аграрного господарювання свідчить, що така мета земельної реформи є здійсненною виключно за
умови подолання відчуження селянина від землі.
У сучасних умовах розвитку аграрного сектору економіки України юридичний ефект подолання відчуження від землі спостерігається виключно у діяльності дрібних і середніх агровиробників — особистих селянських та фермерських господарствах. У таких господарствах
отримання їх власниками доходів від землі пов’язане зі здійсненням ними правомочностей
щодо володіння, користування та розпорядження отриманими (придбаними) земельними
ділянками. Тому вони зацікавлені у бережному використанні земель, розвитку соціальної
інфраструктури сільської території, де розташовані особисті селянські та фермерські господарства.
Таким чином, із викладеного вище випливає, що юридичними ознаками відчуження
громадянина від землі є наявність у нього права власності на землю при відсутності права
власності на вирощений на ній урожай або наявність у нього права власності на урожай
при відсутності права власності на землю. З юридичної точки зору забезпечення подолання відчуження від землі потребує здійснення таких організаційно-правових та економіко-правових заходів: 1) надання селянинові права власності або іншого права на сільськогосподарську землю, яке уможливлює індивідуальне довгострокове безперешкодне
володіння, користування та розпорядження землею чи правом на неї; 2) надання селянинові права власності на вирощену ним сільськогосподарську продукцію; 3) формування
юридичних та економічних стимулів для використання селянином належної йому на відповідному праві землі з метою вирощування товарної, створення юридичних, інституційних і економічних передумов для розпорядження нею з метою задоволення матеріальних
інтересів виробника.
Відповідно, в основу сучасної правової політики України у галузі сільського господарства має бути покладене завдання подолання за допомогою системи правових та організаційно-правових засобів відчуження громадянина — виробника сільськогосподарської
продукції від землі. Причому така політика не повинна базуватися на юридичних заборонах. Основний акцент у розвитку правового забезпечення подолання відчуження громадянина-виробника сільськогосподарської продукції від землі має, на нашу думку, бути зроблений на стимулювання створення та діяльності сегменту дрібних і середніх виробників
сільськогосподарської продукції шляхом: 1) надання їм пільг у набутті сільськогосподарських земель у власність; 2) надання комплексної допомоги у виконанні робіт із відновлення, збереження та підвищення родючості ґрунтів через Державну службу охорони ґрунтів;
3) надання податкових пільг новоствореним дрібним і середнім фермерським господарствам; 4) надання підтримки дрібним і середнім сільськогосподарським товаровиробникам
при створенні ними обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів; 5) фінансування
створення об’єктів ринкової інфраструктури (оптово-роздрібних сільськогосподарських
ринків тощо).
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Кулинич П. Ф. Проблема відчуження громадянина від землі у сільській місцевості України та шляхи її
вирішення: правові аспекти
Досліджуються причини виникнення, види та юридичні ознаки відчуження громадян від землі у
сільській місцевості України. Доводиться, що юридичними ознаками відчуження громадянина від
землі є наявність у нього права власності на землю при відсутності права власності на вирощений на
ній урожай або наявність у нього права власності на урожай при відсутності права власності на землю.
З метою подолання такого відчуження правова політика держави у сфері аграрного виробництва має
бути спрямована на стимулювання розвитку та збільшення питомої ваги дрібних і середніх виробників
сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки.
Ключові слова: сільськогосподарські землі, громадяни, сільське господарство, відчуження від землі.
Кулинич П. Ф. Проблема отчуждения гражданина от земли в сельской местности Украины и пути ее
решения: правовые аспекты
Исследуются причины возникновения, виды и юридические признаки отчуждения граждан от земли в сельской местности Украины. Доказывается, что юридическими признаками отчуждения гражданина от земли является наличие у него права собственности на землю при отсутствии права собственности на выращенный на ней урожай либо наличие у него права собственности на выращенный
урожай при отсутствии права собственности на землю. С целью преодоления отчуждения гражданина
от земли правовая политика государства в сфере аграрного производства должна быть направлена на
стимулирование развития и увеличения удельного веса мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции в аграрном секторе экономики.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, граждане, сельское хазяйство, отчуждение от земли.
Kulinich P. The problem of link-losing of a citizen to land in rural area of Ukraine and the ways of its solution
Reasons, types and legal features of link-losing of a citizen to land in rural area of Ukraine are investigated.
It is proved that legal features of link-losing of a citizen to land consists either in possession of land ownership
rights without possession of ownership rights to yield or in possession of ownership rights to yield without
possession of land ownership rights. To alienate the link-losing of a citizen to land needs to direct land policy in
the sphere of agriculture to stimulation of development as well as increase of share of both small and medium
size agricultural producers in agrarian economy.
Key words: agricultural land, citizens, agriculture, link-losing to land.
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Революційна правосвідомість
і правопорядок
в умовах сучасних перетворень

З

агострення соціально-політичної ситуації в Україні у кінці 2013 — на початку 2014 років вимагає об’єктивного наукового підходу до оцінки сутності, стану та напрямів розвитку правопорядку як режиму, що забезпечує будь-якій правовій і демократичній державі
ефективний прогресивний розвиток. Як відомо, існує багато чинників соціального, економічного, політичного та юридичного змісту, які прямо чи опосередковано впливають на правопорядок. При цьому необхідно зазначити, що в результаті триваючої наукової дискусії в
теорії права сформувалося декілька наукових підходів до визначення сутності правопорядку.
Зокрема, під правопорядком розуміють: систему правовідносин; стан урегульованості суспільних відносин на основі права та законності; стійкий правовий режим, який базується на
основі права; стан правових відносин, зв’язків і урегульованість, впорядкованість, що засновані на праві і законності, атмосфера правового життя, що встановлюється на основі точного
і повного здійснення правових приписів всіма суб’єктами права.
Загалом ідея правопорядку, його сутність і зміст має універсальний характер і присутня
на всіх етапах розвитку держави, але має на кожному з них певні особливості. На сучасному
етапі розвитку держави і права правопорядок розглядається як результат режиму законності,
стійкості та стабільності правового регулювання, який виникає в результаті діяльності судових, адміністративних, законодавчих та інших органів державної влади з гармонізації інте
ресів суб’єктів суспільних відносин з погляду належної та необхідної поведінки. Крім того,
правопорядок закладається у правових нормах в процесі правотворчості, спирається на верховенство права та авторитет закону, встановлюється у результаті здійснення законності в
правореалізаційній діяльності [1, c. 725].
Таким чином, правопорядок формується на основі роботи складного механізму взаємодії
державної волі, вираженої у виробленій під впливом громадянського суспільства правової політики, суспільно-легітимній ціннісно-нормативній системі, ефективній правозастосовній діяльності органів держави, її посадових осіб, існування певного рівня правосвідомості учасників
правовідносин, чиїми діями і вчинками правові норми здійснюються, високого рівня правових
та інших засобів, що забезпечують реалізацію прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, стимулювання їх до належного виконання покладених на них юридичних обов’язків
[2, c. 101]. Слід погодитися із А. Крижанівським у тому, що правовий порядок — це соціально-правове явище, яке виникає та існує як феномен і цінність, які необхідні саме суспільству,
а тому формується у процесі функціонування механізму правового впливу на суспільну життєдіяльність. Правовий порядок є свідченням того, що у реальній поведінці суб’єктів права
«матеріалізуються» правові приписи й «упредметнюються» правові ідеї, принципи та цінності
[2, c. 102]. Одним із проявів правопорядку є правомірна поведінка як результат виконання конституції та законів шляхом реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.
При цьому ключовим для з’ясування зазначеної проблематики є поняття права у різних
співвідношеннях: право і конституція; право і правопорядок; право і закон; право, люди-
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на і правопорядок, коли ці категорії щодо одна одної можуть бути або метою, або ж засобом досягнення мети. Особливості мають місце і при розгляді права у широкому та вузькому
значенні, згідно з широкими і вузькими методологічними підходами до вивчення права. За
умови використання вузького підходу, коли право ототожнюється із законом, реалізація закону, в тому числі і конституції, веде до встановлення правопорядку. Такий підхід формалізує проблематику формування та забезпечення правопорядку в суспільстві. Безсумнівним
залишається одне — лише реалізація правового закону та конституції, де визнається принцип
верховенства права, в підсумку веде до встановлення правопорядку.
Таким чином визнається, що основою правопорядку є реалізація закону як основного
джерела права. Але, як свідчить історія та практика державотворення, так було не завжди.
Розвиток вітчизняного праворозуміння і процес становлення правопорядку в контексті
державотворчих процесів після Жовтневої революції визначався плюралізмом наукових
підходів з одночасним революційним ставленням до права як інституту, що поступово відмирає. Відповідно до цього були підтримані лише ті погляди, які не суперечили офіційній
ідеології, зокрема, твердження про неможливість обмеження влади законами, зміст яких
має визначатися революційною доцільністю у кожний конкретний момент [3, c. 9]. Новий
етап у розвитку держави поставив низку проблем, однією з яких було заперечення чинної
на той момент нормативно-правової бази, яка була майже неприйнятною для створення
нового державного ладу. Прийнятність використання дореволюційних законів визначалася недосконалістю та відсутністю нового законодавства, не суперечливістю їх змісту революційному сумлінню та свідомості. У такий перехідний період (так званий військовий
комунізм) — до розробки і прийняття нового законодавства — основним джерелом права
була революційна правосвідомість. Таким чином відбувалося становлення радянського революційного права. Формально це мало такий вигляд. У Декретах радянської влади — перших нормативно-правових актах тієї доби визначався порядок правозастосовної діяльності
судів, органів державної влади і посадових осіб. Зокрема, у п. 5 Декрету про суд № 1 від
22 листопада (5 грудня) 1917 р. зазначалося: «…5) Местные суды руководятся в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые
не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному
правосознанию» [4]. Далі — у ст. 36 Декрету про суд № 2 від 15 лютого 1918 р. «О действующих законах» йдеться: «По гражданским и уголовным делам суд руководствуется
гражданскими и уголовными законами, действующими доныне, лиш постольку, поскольку таковые не отменены декретами Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров и не противоречат социалистическому правосознанию. Не ограничиваясь формальным законом, а всегда руководствуясь соображениями справедливости,
гражданский суд может отвергнуть всякую ссылку на пропуск давностного или иного срока
и, вопреки таким или иным возражениям формального характера, присудить явно справедливое требование. Та же справедливость должна применяться в суде уголовном» [5].
Крім того, згідно зі ст. 6. цього ж Декрету «учреждается в Петрограде Верховный судебный
контроль, который, в случаях обнаружения неустранимого противоречия между действующим законом и народным правосознанием, делает законодательным органам представления о необходимости издания нового соответствующего закона. Отменять решения Верховного судебного контроля может только законодательный орган Советской власти». На
практиці існувало широке коло уповноважених на правотворчість органів державної влади:
з’їзди рад, виконавчі комітети, рада народних комісарів. Крім того, виникла ситуація, коли
в кожній волості, губернії, місті, на підприємстві тощо виникала своя юридична практика і приймалися свої правові акти: декрети, постанови, декларації, звернення, положення,
правила та ін. Часто зазначені акти мали декларативний характер, суперечливий зміст, загальність положень та відсутність механізмів їх реалізації.
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Така термінологія: революційна совість, революційна правосвідомість, соціалістична правосвідомість, народна правосвідомість, революційна законність була нормою в юридичній техніці радянської правотворчості, мала певне навантаження і може бути проаналізована у двох
контекстах: що означає революційна, а також що таке свідомість, правосвідомість, совість, законність і який зміст має їх поєднання у словосполученнях. При цьому необхідно зазначити,
що проблеми визначення сутності та змісту революційної правосвідомості, її місця і значення у
механізмі правового регулювання, системі джерел права, забезпечення правопорядку, формуванні правосвідомості з 20–30 років ХХ ст. не були предметом дослідження науковців. Це пояснювалося сформованою протягом майже століття міцною позицією закону як основного джерела позитивного права, розгалуженою системою законодавства і верховенством конституції
в цій системі, існуючими механізмами правотворчої та правозастосовної діяльності. Реалії сучасного державотворення зумовили необхідність вивчення історичного досвіду та відповідних
уроків, перегляду цих позицій та внесення необхідних коректив щодо з’ясування меж і співвідношення політичної або революційної доцільності і законності, удосконалення правотворчого
процесу, нагальною потребою удосконалення чинної системи законодавства в Україні.
Зі змісту зазначених положень декретів зрозуміло, що такі словосполучення не ототожнюються. Як відомо, слово «революція» означає глибинні структурні зміни існуючої природної, соціальної, політичної чи економічної системи, яка зазвичай відбувається раптово або
протягом відносно короткого часу. Совість — моральна категорія, яка характеризує здатність
людини здійснювати контроль за власною поведінкою, давати об’єктивну оцінку своїм діям.
Революційна совість означала суб’єктивну здатність особи усвідомлювати необхідність
використання у певних випадках революційної правосвідомості.
Свідомість людини — складне і багатогранне явище, сутність якого полягає у відображенні дійсності, пов’язане з психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю,
самоконтролем поведінки і діяльності та передбаченням результатів останньої людиною.
Стосовно буття свідомість демонструє свою пізнавальну функцію, що полягає в побудові
певного образу світу, який несе в собі ступінь освоєння людиною буття.
Свідомість є своєрідним поєднанням усіх простіших форм відображення реальності
(сприйняття, відчуттів, уявлень, понять, почуттів, дій), такою формою відображення реальності, для якої властиве узагальнення, і в якій з найбільшою повнотою відображено те, що є
специфічним саме для людини.
Революційна свідомість є одним із різновидів свідомості, змістом якої є радикальні ідеї,
на підставі яких формується уявлення про революцію. Первинне прагнення до змін має раціональний характер — критика дійсності призводить до спроб змінити її найрадикальнішим
шляхом — революційним. Прагнення змін перетворюється на жадобу революції, яка стає не
засобом, а самоціллю. Так відбувається у суспільствах, де особистість виховується на ідеалізації потреби модернізації, нововведень із відповідним запереченням традиційних цінностей. У науці визначають два варіанти розвитку революційної свідомості: трансформація у
тоталітарну свідомість та дифузія у масовій культурі. Два характерних приклади — Жовтнева
революція та революційний молодіжний рух на Заході у 60-х роках. У першому випадку революційна свідомість, заснована на нігілізмі за відсутності об’єкта критики та заперечення,
перетворилася на тоталітарну. У 60-ті роки на Заході антикультурні лозунги розчинилися у
надрах масової культури [6].
Правосвідомість — форма суспільної свідомості, що містить у собі сукупність поглядів,
почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують
ставлення особи, суспільної групи і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється правовим регулюванням. Правосвідомість є однією з пріори
тетних складових теоретичної конструкції («теоретичним тілом») більш складних форм правових свідомостей (наприклад, національної «української правової свідомості»).
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Що стосується «революційної правосвідомості», то це тип свідомості, який акумулює найбільш радикальні ідеї та тенденції культури і створює на їх основі образ революції. Змістом
цієї ідеї було визнання пріоритету інтересів революції та заперечення системи правових актів
дореволюційного державного ладу. На практиці у ролі джерел «революційної правосвідомості» були погляди конкретного судді щодо «революційної доцільності», сформовані на основі
відповідного рівня правової культури. Революційна правосвідомість у такому випадку була
джерелом права, вищим за юридичною силою, ніж чинний закон.
Щодо змісту словосполучень «революційна законність» та «революційна доцільність»
необхідно зазначити, що під революційною законністю розумівся єдино правильний правовий режим або форма правопорядку. Однак на практиці це не означало верховенство закону,
оскільки існувала можливість судової правотворчості, заснованої на принципах політичної
доцільності та революційної необхідності.
Сучасна юридична наука правову категорію «законність» розглядає в декількох аспектах,
а саме: як принцип організації та функціонування суспільства та держави, що означає неухильне дотримання всіма суб’єктами суспільних відносин правових приписів, які містяться
у конституції, що забезпечується засобами державного примусу як режим державної влади.
Серед суб’єктів виконання положень конституції органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства і організації всіх форм власності, громадяни, іноземці та особи без
громадянства.
Революційна законність розглядалася науковцями виключно в історичному контексті як
принцип суворого здійснення (виконання, дотримання, застосування) правових норм органами державної влади й управління, громадськими об’єднаннями та посадовими особами в їх
правовій діяльності (правотворчості, правовиконанні, правозастосуванні) в умовах революційних перетворень державного та громадського життя при переході від одного типу держави
до іншого. Це атрибут владування, найважливіший засіб здійснення влади і метод державного керівництва суспільства в умовах його перебудови на революційних засадах. Як політикоправовий інститут, вона шляхом правового регулювання закріплює основи державного та
суспільного устрою, встановленого в процесі революційної перебудови суспільства [7, c. 8].
При цьому основою революційної законності є революційна правосвідомість.
У 20-ті роки ХХ ст. із розбудовою державності на теренах Радянського Союзу революційну правосвідомість стали називати соціалістичною, і використовувати як метод подолання
прогалин у праві. До прикладу, у статтях 9–10 Кримінального кодексу РРФСР призначення
покарання здійснюється судовими органами згідно з їх соціалістичною правосвідомістю, а
також із дотриманням керівних засад і статей цього Кодексу [8]. Як такий же метод використовувалися у цивільному процесі загальні засади законодавства та загальна політика Робітничо-Селянського Уряду [9]. Відповідно, суддя, вирішуючи справу по суті, мав звернутися
до закону, але не знайшовши там відповіді, повинен був керуватися загальними засадами
класової політики.
Творча активність судової практики, обмежена виключно інтересами держави і трудящих,
але необмежена рухомими кордонами закону — таким був основний принцип правотворчої
діяльності в умовах перехідного суспільства.
З розвитком суспільних відносин державною владою було сформовано законодавче поле,
і настало розуміння встановлення жорсткого режиму його підтримання і забезпечення. Саме
це зумовило низку кроків, серед яких прийняття Постанови IV Всеросійського Надзвичайного з’їзду Рад «О революционной законности», в якому констатувалося, що за рік революційної боротьби робітничий клас виробив засади законів, точне дотримання яких необхідне для
подальшого розвитку та зміцнення влади робітників і селян — з одного боку. З другого — безупинні спроби контрреволюційних заколотів та війна, нав’язана імперіалістами, вимагають у
деяких випадках застосування екстрених засобів, які не передбачені діючим законодавством
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або які суперечать йому. Відповідно, З’їзд закликав усіх громадян, органи і посадових осіб до
суворого дотримання законів, постанов, розпоряджень. Таким чином революційна законність визначала правопорядок у країні.
В екстрених випадках недотримання закону має супроводжуватися «точным формальным
установлением соответствующего советского учреждения или должностного лица наличности условий, требующих выхода из пределов закона; немедленным сообщением соответствующего заявления в письменной форме в Совет Народных Комиссаров, с копией для местных
и заинтересованных властей» [10].
Суттєво далі просунулася влада в Декреті від 30 листопада 1918 р. «О Народном Суде
РСФСР», зазначивши у ст. 22, що при розгляді справ Народний Суд застосовує декрети Робітничо-Селянського Уряду, а за його відсутності — соціалістичну правосвідомість. Але посилання у вироках на рішення та закони повалених урядів забороняються [11]. Таким чином,
на кінець 1918 р. радянська влада повністю відмовилася від дореволюційного права, посилаючись на революційну правосвідомість. Така ж ситуація була і в Україні. Зі збільшенням
чисельності нормативно-правових актів роль правосвідомості як джерела права змінювалася
і знижувалася.
Проблеми сутності, співвідношення і первинності революційної свідомості, революційної законності і совісті, революційної доцільності та революційної законності були предметом широкої дискусії науковців та політичних діячів, серед яких: П. Стучка, Д. Курський,
М. Криленко, Є. Пашуканіс та ін. Ці ж питання порушувалися і в програмних партійних
документах. Тривалий час панувала думка, згідно з якою законів необхідно дотримуватися,
але при їх створенні (в процесі правотворчості) керуватися революційною правосвідомістю
та класовим підходом. У ролі закону розглядали всі акти, що приймалися різними органами
влади, різного змісту і форми. Не існувало чіткої різниці між законом та підзаконним нормативно-правовим актом. Відбувалося формування тоталітарного режиму.
Лише з прийняттям у 1937 р. Конституції УРСР, підвищенням ролі прокуратури, революційна правосвідомість як джерело права стала розглядатися в історичному аспекті, а Конституція і закони визнавалися основним джерелом права, було обмежене коло правотворчих
органів і правових актів (їх форм і видів). З часом у суспільній свідомості закріпилася думка
про те, що лише в умовах законності виникає можливість обмеження сваволі влади, уникнення анархії та безладу, прогресивний економічний розвиток держави і добробуту окремих
громадян, а протиставлення законності і доцільності підриває правопорядок загалом. Рівень
законності в суспільстві та його усвідомлення широкими верствами населення характеризує
їх ставлення до права в цілому.
Слушним у цьому випадку є вислів В. Ключевського про те, що не знаючи історії ми мусимо визнати себе випадковостями, які не знають як і чому прийшли у цей світ, як і для
чого ми живемо, до чого маємо прагнути [12]. Відповідно, сучасні державотворчі процеси
підтверджують необхідність звернення до минулого і врахування історичного досвіду, а саме:
вивчення реформ 20-х років, спрямованих на зміцнення законності у напрямі теоретичного усвідомлення та практичного аналізу проблем забезпечення режиму законності і правопорядку. Завдання зміцнення законності в діяльності органів державної влади органічно
пов’язані з розбудовою громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини і
громадянина.
На нашу думку, революційна свідомість може бути джерелом права лише в умовах переходу від одного суспільного ладу до іншого, в протилежному випадку революційна доцільність
протиставляється режиму законності, адже в умовах загострення суспільно-політичної кризи, зміни політичної еліти, абсолютизації революційної свідомості і революційної доцільності, застосування подвійних стандартів, фрагментарне ситуативне використання закону може
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призвести до розхитування режиму законності і правопорядку, поглиблення суспільної кризи. Виникає загроза встановлення тоталітарного державного режиму.
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Пархоменко Н. М. Революційна правосвідомість і правопорядок в умовах сучасних перетворень
У результаті проведеного дослідження визначено, що лише реалізація правового закону та конституції, де визнається принцип верховенства права, в підсумку веде до встановлення правопорядку. Але,
як свідчить історія та практика державотворення, так було не завжди. Після Жовтневої революції під
революційною законністю розумівся єдино правильний правовий режим або форма правопорядку.
Однак на практиці це не означало верховенство закону, оскільки існувала можливість судової правотворчості, заснованої на принципах політичної доцільності та революційної необхідності. Подальший
розвиток державотворення засвідчив, що революційна свідомість може бути джерелом права лише в
умовах переходу від одного суспільного ладу до іншого, в протилежному випадку революційна доцільність протиставляється режиму законності, адже в умовах загострення суспільно-політичної кризи,
зміни політичної еліти, абсолютизації революційної свідомості і революційної доцільності, застосування подвійних стандартів, фрагментарне, ситуативне використання закону може призвести до розхитування режиму законності і правопорядку, поглиблення суспільної кризи. Виникає загроза встановлення тоталітарного державного режиму.
Ключові слова: свідомість, революційна свідомість, правосвідомість, законність, джерело права,
правопорядок, доцільність.
Пархоменко Н. Н. Революционное правосознание и правопорядок в условиях современных преобразований
В результате проведеного исследования определено, что только реализация правового закона и
конституции, где признается принцип верховенства права, в итоге ведет к установлению правопорядка. Но, как свидетельствует практика, так было не всегда. После Октябрьской революции в качестве
революционной законности понимался единственно верный правовой режим или форма правопоряд-

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

43

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
ка. На практике это не означало верховенство закона, поскольку существовала возможность судебного правотворчества, основанного на принципах политической целесообразности и революционной
необходимости. Дальнейшее развитие государственности засвидетельствовало, что революционное
сознание может быть источником права только в условиях перехода от одного общественного строя к
другому, в противоположном случае революционная целесообразность противопоставляется режиму
законности, поскольку в условиях обострения общественно-политического кризиса, смены политических элит, абсолютизации революционного сознания и революционной целесообразности, применение двойных стандартов, фрагментарное, ситуативное использование закона может привести к
расшатыванию режима законности и правопорядка, углубления общественного кризиса. Возникает
угроза установления тоталитарного режима.
Ключевые слова: сознание, революционное сознание, правосознание, законность, источник права,
правопорядок, целесообразность.
Parkhomenko N. The revolutionary consciousness of rule of law in modern transformation
As a result study determined that only the Implementation of the law and of the Constitution, which
recognizes the principle of the rule of law, eventually leading to the establishment of the rule of law. But, as the
practice shows, this was not always the case in the wake of the October revolution. as a revolutionary legitimacy
when the only true legal regime or form of the rule of law. in practice, this does not mean the rule of law,
since there was a possibility of judicial law-making, based on the principles of political expediency and the
need for further development of revolutionary statehood testified, Thuthe revolutionary consciousness can be
a source of law only in the context of the transition from one social system to another, in the opposite case of
revolutionary usefulness contrasted with the regime legitimacy, because in a worsening political crisis, political
elites, the absolution of the revolutionary consciousness and revolutionary expediency, the application of double
standards, the fragmentary, the situational use of the law can lead to loosening of the rule of law and the rule of
law, deepening public crisis. There is a threat to the totalitarian regime.
Key words: consciousness, the revolutionary consciousness, sense of Justice, rule of law, the source of law,
the rule of expediency.
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ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР
В АСПЕКТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПРОМІСУ
І КОНФЛІКТУ В ПРАВІ

У

сучасній науці існує потреба у формуванні наукового підходу, який зміг би більш органічно інтегрувати феномен людини та формально-логічний підхід, які реалізуються у
межах правового упорядкування та впливу. Така інтеграція зумовлена необхідністю забезпечення гуманізації права, яке, незважаючи на свою цінність, у більшості випадків не реалізується належним чином у правозастосуванні, зокрема суддів, прокурорів та інших представників правоохоронних органів.
Мету цієї публікації обумовлює:
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• виокремлення чинників, що зумовлюють застосування антрополого-комунікативного
підходу до дослідження компромісу і конфлікту у праві;
• визначення сутності антрополого-комунікативного підходу до дослідження суспільних
категорій;
• з’ясування переваг антрополого-комунікативного типу правопізнання компромісу і
конфлікту.
Можна назвати декілька чинників (переваг), які зумовлюють необхідність застосування
антрополого-комунікативного підходу до дослідження правового конфлікту і компромісу у
праві. По-перше, існує необхідність модернізації загальної моделі взаємовідносин «суспільство — держава — людина», в якій на зміну етатистським та юснатуралістським уявленням
повинно прийти пізнання того, що зазначені суб’єкти є насамперед партнерами, які функціо
нують у людському середовищі й разом вирішують загальні завдання. В іншому випадку, за
словами В. Трофимова [1, с. 163], держава, суспільство та людина функціонують у людському
середовищі як полюси дуалістичної позиції, а звідси, їх взаємовідносини побудовані на засадах протиріччя взаємопроникнення (компромісу) та взаємовідштовхування (конфлікту).
Слушною є позиція А. Полякова, який зазначає, що конфлікт, залежно від ступеня розвиненості та гостроти, може бути охарактеризований і як перешкода в правовій комунікації, і
як причина її розриву [2, с. 619]. Отже, антрополого-комунікативний підхід за своєю сутністю, яка полягає у взаємозв’язку індивіда та соціуму, спрямований на забезпечення компромісності у сучасній моделі взаємовідносин: суспільство — держава — людина.
По-друге, існує необхідність у модернізації правового забезпечення (охорони та захисту)
людської комунікації. Таке забезпечення у більшості випадків повинно реалізовуватися не за
допомогою апарату примусу, заборон та обмежень, що відображають насильницький аспект
права, а бути побудованим на засобах правового компромісу.
Використання антрополого-комунікативного підходу до пізнання права більше сприяє
встановленню правової компромісності у суспільстві, ніж застосування інших типів праворозуміння. Пов’язане це з тим, що антрополого-комунікативний підхід заснований на синтезі індивідуального та соціального аспекту права. Індивідуальне пізнається за допомогою
антропологічного аспекту, що розкриває внутрішній бік правової комунікації шляхом відоб
раження орієнтаційної та духовної складової суб’єктів, а соціальне — комунікативного аспекту, що дає усвідомлення про зовнішні взаємовідносини суб’єктів, тобто відображає зов
нішній бік правової комунікації.
По-третє, правову систему доцільно конструювати, враховуючи біполярну модель соціального життя. Адже соціальна комунікація характеризується двома парадигмами. З одного боку, це парадигма компромісу, а з другого — парадигма конфлікту. Зазначені аспекти
соціального буття з онтологічного погляду є двома діалектично протиборними і водночас
об’єднуючими факторами, які впливають на формування всіх сфер діяльності людини, зокрема правової [3, с. 44–47].
На нашу думку, антрополого-комунікативне правопізнання конфлікту і компромісу охоп
лює найкращі аспекти природно-правової та соціолого-психологічної концепцій права і розкриває індивідуальний та соціальний аспекти правового буття людини у біполярному соціумі. Адже, по-перше, найкращими аспектами природно-правової та соціально-психологічної
концепцій права, якими збагачено антрополого-комунікативне пізнання права, є такі: аналіз
та розкриття сутності правової реальності, індивідуального та соціального аспекту правового конфлікту і правового компромісу; внутрішнього сенсу правової поведінки людини; правових умов, за яких відбувається його комунікація з іншими суб’єктами; фундаментальних
елементів формування правових приписів — антропологічних та комунікативних. Будучи заснованим на синтезі індивідуального та соціального аспектів права, антрополого-комунікативний підхід охоплює індивідуальні соціолого-психологічні якості людини, встановлений
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позитивними приписами правопорядок, правові звичаї та конкретні життєві ситуації, які можуть піддаватися правовому упорядкуванню [4, с. 53–55].
Нарешті, існує необхідність створення внутрішньо та зовнішньо несуперечливої теорії
пізнання права, зокрема правових конфліктів і правових компромісів. Така теорія повинна
синтезувати всю сукупність виявів правового конфлікту і правового компромісу, враховуючи
індивідуальний та соціальний аспекти їх динаміки. Звідси пізнання права, зокрема правового
конфлікту і правового компромісу, безпосередньо пов’язується із людиною як соціальним
елементом і найбільш яскраво виявляється у межах антрополого-комунікативного підходу.
За такого розуміння правового конфлікту і правового компромісу ці правові явища не будуть характеризуватися людиноцентристським підходом, який призводить до підміни сутності права правами людини на відміну від їх пізнання у межах природно-правової концепції.
Пов’язується це із обмеженням волі людини волею інших індивідів, які перебувають із нею
у постійній правовій комунікації відповідно до моделі «суспільство — держава — людина».
Ця модель у межах антрополого-комунікативного підходу характеризується домінуванням
компромісності, що зумовлене сутністю такого підходу, який полягає у взаємозв’язку індивіда та соціуму.
Водночас фундатор лібертарної концепції права В. Нерсесянц заперечує антрополого-комунікативну сутність людини як основу формування усіх правових явищ. Він зазначає, що
право існує для людини і заради людини, але не через людину. Інакше кажучи, не антрополого-комунікативна сутність людини є засадою усіх правових явищ, а сформовані з чистого
розуму й існуючі об’єктивно трансцендентальні теологічні правові цінності формальної рівності, свободи та справедливості [5, с. 30, 113].
Вважаємо, що такі аргументи представників лібертарної теорії права можуть призвести до
звуження її можливостей у пізнанні правових явищ та процесів, до формування її у вигляді
«закритої теорії», тобто теорії права самої в собі. На практиці у більшості пострадянських
країн при використанні юснатуралістського підходу та похідної від нього лібертарної юриспруденції формальна рівність, свобода та справедливість із принципів права трансформуються у засоби стримування керівною елітою невдоволеного населення та задоволення власних гедоністичних бажань.
З огляду на це можна стверджувати, що за своєю сутністю антрополого-комунікативне
пізнання права та його явищ об’єднує теоретичну та практичну сферу буття права. При цьому
вважаємо за доцільне доповнити зазначений висновок, а тому і стверджуємо, що категорії
«правовий конфлікт» і «правовий компроміс» є фундаментальними в антрополого-комунікативній теорії, тому що, як вище доведено, природа людського соціуму конфліктна, а для
нормального функціонування усіх його механізмів, зокрема правових, необхідне компромісне регулювання конфліктних комунікацій (відносин).
Іншою важливою перевагою антрополого-комунікативного підходу до дослідження правового конфлікту і правового компромісу є те, що цей тип правопізнання водночас відображає суб’єктивну та об’єктивну сторони права та його явищ, зокрема розкриває індивідуальний та соціальний аспект правового конфлікту і правового компромісу. Інакше кажучи, при
застосуванні антрополого-комунікативного підходу до дослідження правового конфлікту і
правового компромісу пізнається, з одного боку, внутрішній сенс правової поведінки (правомірної чи неправомірної) людини, а з другого — правові умови, за яких відбувається його
комунікація з іншими суб’єктами.
Перш ніж перейти до третьої переваги антрополого-комунікативного підходу до пізнання
конфлікту і компромісу у праві слід зазначити, що в соціально-неоднорідному суспільстві
індивід тільки тоді стає особистістю, коли його залучено до суспільних відносин. Водночас
динаміка цих відносин здійснюється у соціально-неоднорідному суспільстві, тому інтереси
суб’єктів, які у них беруть участь, різні. Звідси правотворець встановлює правові приписи
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на засадах інтересів особистості, при цьому обов’язково враховуючи вимоги, що ставляться
суспільством, державою та соціальною групою до поведінки особистості [6, с. 20].
Отже, можна стверджувати, що фундаментальними елементами формування правових
приписів є, з одного боку, антропологічна складова, а з другого — комунікативна. На підтвердження цього висновку наведемо декілька позицій науковців щодо взаємозв’язку індивідуального (антропологічного) і соціального (комунікативного).
Враховуючи зазначене, Р. Кондратьєв стверджує, що у правових дослідженнях слід запровадити принцип взаємодії індивідуального та соціального [9, с. 21]. Звідси, як правильно
зазначає Н. Пілюгіна, зароджується ідея конфлікту в правосвідомості та починається його
реалізація у правовій поведінці людини. Пов’язано це з тим, що, з одного боку, людина має
суб’єктивну розумову діяльність, а з другого — вона перебуває під впливом об’єктивного соціального функціонування суспільства.
Інакше кажучи, за допомогою застосування антрополого-комунікативного підходу конфліктність та компромісність суспільних відносин можна виявити на стадії правоутворення,
коли враховуються індивідуальні інтереси особистості при формуванні та санкціонуванні
правових норм, що є обов’язковими для кожного суб’єкта у суспільстві.
Отже, застосувавши антрополого-комунікативний підхід до пізнання права та його явищ,
можливо виявити компромісно-конфліктний характер як норм права, так і правовідносин.
Слід також зазначити, що за допомогою застосування антрополого-комунікативного підходу правнику відкривається можливість дослідити соціальний аспект внутрішніх конфліктів у
праві (правових колізій та прогалин у праві) та компромісність правової системи, адже соціальний аспект зовнішніх правових конфліктів виявляється за допомогою застосування будьякого з типів правопізнання. Пов’язано це з тим, що зовнішні правові конфлікти характеризуються наявністю правової комунікації, яка не може бути у суб’єкта права сама собою, тобто
соціальний аспект діє у зв’язку із функціонуванням суб’єктів права, які вступають у правові
відносини з іншими суб’єктами.
Щодо виявлення соціального аспекту у внутрішніх правових конфліктах при застосуванні
антрополого-комунікативного підходу, то він безпосередньо може бути пізнаний завдяки легалізації та легітимізації правових норм. Вони зводяться до формалізованого та прийнятого
закону, судового рішення та адміністративного акта. Звідси можна стверджувати, що у межах
позитивістського підходу право розглядається як засіб управління, а його легалізація та легітимація обмежуються дотриманням нормотворчого процесу [7, с. 48–49].
Отже, компромісність правової системи досягається завдяки не лише формальній легалізації правових норм, а й відповідній легітимації їх у правовідносинах. Процес легітимації
норм права у правовідносинах дозволяє виявити правові колізії та прогалини у праві, що і
відображає соціальний аспект внутрішніх правових конфліктів. У свою чергу, динаміка правовідносин має антрополого-комунікативний характер, що підтверджує перевагу застосування антрополого-комунікативного підходу до дослідження правових конфліктів і правових
компромісів.
Ще однією перевагою застосування антрополого-комунікативного підходу до дослідження компромісу і конфлікту у праві є характер буття цих правових явищ. Саме антрополого-комунікативний підхід дозволяє виявити взаємозв’язок трансцендентного та іманентного
у процесі упорядкування конфліктів і компромісів. Такий висновок пов’язаний з тим, що
трансцендентне у праві — це зовнішні щодо права як цілого соціальні чинники, які виявляються у поведінці суб’єктів, що здійснюється у правовідносинах. У свою чергу, іманентне в праві — це правові норми, процес їх правоутворення та реалізація у правовідносинах.
За словами І. Ільїна, право зумовлюється взаємозв’язком трансцендентного та іманентного.
При цьому такий взаємозв’язок має конфліктний або компромісний характер [8, с. 125–126].
Звідси, як слушно зазначає П. Шлаг, найбільш важливим для буття права та його досліджен-
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ня є стан діалогу (компромісу) між трансцендентним та іманентним. При цьому трансцендентне є генетичною та функціональною засадою права, а іманентне — спеціально-юридичною складовою буття права [9, с. 1200–1210].
У теоретичній площині правові конфлікти пов’язані з аналізом не суб’єктно-суб’єктних
відносин, урегульованих нормами права — правовідносин, а суб’єктно-об’єктних відносин,
що притаманні науці управління, які відображають характер зв’язку суб’єкта та об’єкта діяльності [10, с. 14–16]. У підсумку це призводить до двоїстого категоріального апарату у правознавстві, термінологічної плутанини і, як наслідок, до помилкового праворозуміння та правореалізації суб’єктами права.
Таким чином, існують чинники, які зумовлюють переваги застосування антрополого-комунікативного підходу до дослідження конфлікту і компромісу у праві. До таких чинників
належать:
• нагальність модернізації загальної моделі взаємовідносин «суспільство — держава —
людина», в якій зазначені суб’єкти повинні бути насамперед партнерами, які функціонують у людському середовищі і разом вирішують загальні завдання;
• необхідність удосконалення правового забезпечення людської комунікації, яке повин
но реалізовуватися не за допомогою апарату примусу, заборон та обмежень, що ві
дображають насильницький аспект права, а бути побудованими на засобах правового
компромісу;
• наявність та функціонування біполярної моделі соціального життя, у якій соціальна
комунікація характеризується двома парадигмами: з одного боку, парадигмою компромісу, а з другого — парадигмою конфлікту.
Перевагами антрополого-комунікативного типу правопізнання конфлікту і компромісу є
такі:
• дослідження моделі взаємовідносин «суспільство — держава — людина» як дуалістичного протиріччя конфлікту і компромісу;
• пріоритетність застосування стимулюючого правового впливу, що зумовлює компромісний характер правовідносин;
• розкриття індивідуального та соціального аспектів динаміки правокомпромісних і правоконфліктних відносин;
• функціонування конфлікту і компромісу як сутнісних засад права, що, на відміну від
інших типів правопізнання, допомагає відобразити усі аспекти правової реальності;
• виявлення соціального аспекту (процесу легалізації та легітимізації правових норм)
внутрішніх правових конфліктів і компромісності правової системи;
• об’єктивація конфліктів і компромісів у праві у певну форму (правовий текст) та реалізація у відповідних правовідносинах;
• пізнання сутності компромісу і конфлікту у праві в процесі легалізації та легітимації
правових норм;
• встановлення взаємозв’язку трансцедентного та іманентного у процесі правового упорядкування конфліктів і компромісів.
За допомогою антрополого-комунікативного підходу здійснюється синтез усіх виявів
компромісу і конфлікту у праві, що пов’язано із дослідженням людини як індивіда та со
ціального елемента.
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Бобровник С. В. Людський вимір в аспекті дослідження компромісу і конфлікту в праві
У статті визначена роль та значення антрополого-комунікативного методу дослідження компромісу і
конфлікту в праві. Досліджено переваги цього методу, що забезпечує можливість аналізу компромісу і конфлікту у праві з погляду ролі людини та людської комунікації.
Ключові слова: правовий компроміс, правовий конфлікт, антрополого-комунікативний метод.
Бобровник С. В. Человеческое измерение в аспекте исследования компромисса и конфликта в праве
В статье определена роль и значение антрополого-коммуникативного метода исследования компромисса и конфликта в праве. Исследовано преимущество этого метода, обеспечивающего возможность
анализа компромисса и конфликта в праве с точки зрения роли человека и человеческой коммуникации.
Ключевые слова: правовой компромисс, правовой конфликт, антрополого-коммуникативный метод.
Bobrovnyk S. The human dimension in terms of compromise and conflict studies in law
The article defines the role and value of anthropological research and communication methods of compromise
and conflict in the law. Investigated the benefits of this method, which enables analysis of compromise and conflict
right from the point of view of the role of man and of human communication.
Key words: legal compromise, legal conflict, anthropological and communication methods.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ
ОХОРОННИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

С

учасна дійсність характеризується наявністю численних порушень у сфері використання
найманої праці. Попри досить значні зусилля з боку держави, наділення посиленими
повноваженнями різноманітних державних органів щодо виявлення порушень приписів та
положень трудового законодавства, все ж ситуація у цій сфері залишається гострою та такою,
що потребує виправлення і вирішення. Сприятиме цьому, безумовно, прийняття нового су-
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часного Трудового кодексу України. Однак і цей крок має бути виваженим і добре проаналізованим. Звісно, важливим чинником прийняття ефективного нового кодифікованого акта
в Україні є достатня науково-теоретична розробленість принципово важливих питань науки
трудового права. На жаль, сьогодні констатуємо відсутність узгодженої концепції сутності
та поняття охоронних трудових правовідносин. Вагомий внесок у розвиток теоретичних положень про охоронні трудові правовідносини зробив В. Щербина. Також слід згадати і ди
сертаційне дослідження О. Запорожця, здійснене ним у 2012 р. Однак порушене питання не
втрачає своєї актуальності у зв’язку із необхідністю подальших наукових розробок з метою
встановлення наукової істини.
Під час дослідження використовуються наукові здобутки М. Александрова, С. Алексєєва,
О. Барабаш, В. Смирнова, О. Юриста, Л. Явича. У статті свідомо не використовуються науко
ві розробки В. Щербини та О. Запорожця з метою формування альтернативної та неупередженої точки зору.
Метою статті є розкриття поняття і сутності охоронних трудових правовідносин. Для
досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: проаналізувати сутність
охоронних трудових правовідносин; з’ясувати значення та роль охоронних трудових правовідносин; надати авторське визначення поняття «охоронні трудові правовідносини».
За функціональним призначенням усі трудові правовідносини поділяються на дві великі
групи: регулятивні й охоронні [1, с. 155]. Регулятивні трудові правовідносини виникають на
основі юридичних дозволів і втілюються у правомірних діях суб’єктів. Охоронні трудові правовідносини виникають на основі юридичних заборон і є результатом скоєння суб’єктами
трудового права порушень відповідних правових приписів. Саме в межах правоохоронних
відносин здебільшого і відбувається захист трудових прав працівників. На думку В. Смирнова, охорона й забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів трудового права
здійснюється у процесі розвитку охоронних правовідносин, тобто під час виявлення факту
порушення ними трудової дисципліни, мотиву його скоєння, під час застосування до порушників юридичної відповідальності [2, с. 123].
Необхідність розподілу трудових правовідносин на регулятивні й охоронні зумовлена
самою природою трудового права — регулювати як поведінку учасників трудових правовідносин, так і охороняти їх права та свободи від різних правопорушень. С. Алексєєв зазначає, що розподіл правових відносин на регулятивні й охоронні відповідає двом напрямам
впливу права на суспільне життя — безпосередньо регулятивному та охоронному та двом
однопорядковим різновидам юридичних норм. До регулятивних він відносить більшість
цивільних, трудових, сімейних та інших правових відносин, котрі складаються з встановлених для осіб юридичних прав та обов’язків. Зміст охоронних правових відносин полягає
у застосуванні до правопорушника засобів державного примусу, санкцій. Вони зустрічаються зазвичай у кримінальному та адміністративному праві і пов’язані з юридичною відповідальністю [3, с. 67].
Л. Явич, котрий регулятивні правові відносини називає правоустановчими, тому що тут
йдеться про нормальний процес реалізації об’єктивного та суб’єктивного права, про відповідне виконання юридичних обов’язків. Охоронні правові відносини спрямовані на здійснення юридичної відповідальності або на поновлення порушеного правопорядку, на охорону суб’єктивних прав, на застосування санкцій норм права. Такі правові відносини пов’язані,
на його думку, з правовою патологією [4, с. 219].
Таким чином, охоронні трудові правові відносини — свідчення наявності правопорушень. Охоронні трудові правові відносини, пов’язані з реалізацією санкцій трудових правових норм, є настільки важливими, що мають ще й форму процесуальних правових відносин. Питання про роль охоронних правових відносин вперше було порушене
М. Александровим [5, с. 91], але воно й досі не повністю досліджене, хоча останнім часом і
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з’явилася низка публікацій з цієї проблеми. Найголовнішою відмінністю між регулятивними та охоронними правовідносинами є те, що у правоохоронному відношенні є можливість
примусового впливу на суб’єкта для здійснення ним певної поведінки [6, с. 56]. Трудове
правове відношення, що виникає з факту трудового правопорушення, реалізується у напрямку виникнення можливості покладення на винну особу обтяжень організаційного,
особистого чи матеріального характеру та можливості застосування примусу для здійснення обов’язку. При цьому можливість виникнення додаткових обтяжень виникає не завжди,
а застосування примусу є обов’язковим елементом. Тому й відносини між учасниками такого відношення не рівні — це відносини влади і підпорядкування. Ознакою трудового
правоохоронного відношення є й своєрідність нормативно-правової бази, з якою пов’язані
виникнення, розвиток та припинення останнього. Найчастіше охоронні трудові правові
відносини пов’язують з нормами кримінального, кримінально-процесуального, трудового, адміністративного, цивільно-процесуального права, які, на думку переважної більшості
правників, мають яскраво виражену правоохоронну спрямованість.
Трудове правоохоронне відношення виникає між правопорушником та компетентним
органом внаслідок порушення першим того чи іншого припису норми трудового права. Метою цього правовідношення є застосування до порушника норми трудового права певної
санкції у випадку підтвердження неправомірно вчиненої дії. Звичайно, ні переважна більшість суб’єктів трудового права, ні держава не зацікавлені у появі цих правовідносин, бо
вони виникають на підставі протиправних дій учасників трудових та тісно пов’язаних із ними
відносин. Трудові правоохоронні відносини, регульовані охоронними юридичними нормами, забезпечують реалізацію заходів правової відповідальності, заходів захисту суб’єктивних
трудових прав, превентивних засобів державного примусу. Можна виокремити два види охоронних трудових правовідносин: карно-попереджувальні та поновлювальні. Підставою виникнення перших є кримінальні злочини, адміністративні або дисциплінарні вчинки. Мета
охоронних карально-попереджувальних правовідносин — виховання правопорушників за
допомогою застосування до них встановленої законом міри покарання, а також попередження скоєння правопорушень учасниками трудових відносин. Трудове охоронне відновлювальне правовідношення стосується майнової шкоди (або шкоди особистим майновим
правам), слугує для відновлення порушеного трудового права. Охоронні трудові відносини
завжди є відносинами влади: юридичні обов’язки за цими правовідносинами вимагають від
особи зазнати певних негативних наслідків, у їх зміст входять санкції. У цьому правовідношенні уповноважені органи чи посадові особи здійснюють примус щодо правопорушника.
Ступінь примусу в кожному конкретному випадку визначається характером скоєного правопорушення і особистістю правопорушника. Звідси випливає потреба в з’ясуванні, хто скоїв
правопорушення, в яких конкретних діях воно втілилося і яка шкода заподіяна учасниками
трудових та тісно пов’язаних із ними відносин. Для з’ясування цих питань держава встановлює особливу процедуру, дотримання якої забезпечує, з одного боку, з’ясування усіх суттєвих
обставин скоєння правопорушення, а з другого — охорону прав суб’єкта трудового права,
обвинувачуваного в порушенні норм трудового права, від несправедливого або незаконного
притягнення до відповідальності. Саме наявність процедури, яка передує акту покарання чи
відновлення права, дозволяє зробити висновок, що трудові охоронні правовідносини мають
комплексний характер: вони утворюються із поєднання процесуальних і матеріальних правовідносин. Як вказує Л. Явич, «охоронні правовідносини, пов’язані з застосуванням санкцій
норм матеріального права, настільки важливі, що “одягаються” ще й в форму процесуальних
відносин» [4, с. 219].
Необхідна поведінка зобов’язаного суб’єкта може бути трьох основних видів. Якщо для
регулятивних правовідносин найбільш характерним є позитивні дії зобов’язаного — виконання працівниками функцій за трудовими угодами та утримання їх від протиправних дій,
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то для правоохоронних відносин найбільш характерною поведінкою зобов’язаного суб’єкта
є зазнання здійснюваного відносно нього впливу уповноваженого суб’єкта. Перетерплювання як вид необхідної поведінки характерне для багатьох трудових правоохоронних відносин.
Суб’єкт, до якого звернуті заходи трудової юридичної відповідальності, зобов’язаний погоджувати свою поведінку з правовими санкціями, які застосовуються відносно нього. Такий
суб’єкт не просто не вчиняє ніяких дій, а скоріше пристосовує (погоджує) свою поведінку з
заходами трудової правової відповідальності. Крім того, в багатьох випадках перетерплювання поєднується як із позитивними діями (наприклад, відшкодування шкоди, виплата штрафів), так й утриманням від певних дій. Водночас необхідна поведінка зобов’язаного суб’єкта
трудового правоохоронного відношення може бути охарактеризована також і за іншими
ознаками. Так, можна виокремити як одноразові дії, так і безперервне протягом певного часу
виконання обов’язку, тобто перетерплювання.
Отже, зміст трудового правоохоронного відношення утворюють, з одного боку, права та
обов’язки його суб’єктів, а з другого — фактична поведінка (дія чи бездіяльність), яку упов
новажений може, а зобов’язаний повинен здійснити.
Охоронне трудове правове відношення, що виникає з факту правопорушення, реалізується у двох напрямах: 1) виникнення можливості перетерплювання зобов’язаним
суб’єктом певних втрат організаційного, особистого чи матеріального характеру; 2) виникнення нової властивості юридичного обов’язку — можливості примусового його здійснення. І якщо можливість додаткових обмежень виникає не в усіх випадках, то зазначена вище
властивість (властивість примусово здійснюватися) породжується завжди. Таким чином,
внаслідок порушення трудового права на боці уповноваженого виникають нові повноваження, обумовлені появою в трудовому правовідношенні нового суб’єкта — юрисдикційного органу. Це — нова властивість трудового правоохоронного відношення. Юрисдикційним органом є наділений владними повноваженнями державний орган чи громадська
організація. Ці повноваження набувають свого вираження і конкретизації у їх правах та
обов’язках (компетенції) щодо розгляду юридичних справ і прийняттю по них рішень,
тобто такий орган чи організація вправі видавати індивідуальні акти владного характеру і
домагатися за допомогою встановлених законами засобів їх здійснення. Відтак діяльність
юрисдикційного органу чи організації тісно пов’язана із застосуванням норм трудового
права як особливою формою реалізації права.
Виходить, що «серцевиною» охоронних трудових правовідносин є правовий примус. Саме
правовий, а не державний, оскільки увага акцентується на правовій природі відносин між
суб’єктами трудових правовідносин після вчинення одним із них правопорушення. У разі
вчинення протиправної дії, пов’язаної з невиконанням трудових обов’язків, змінюється одна
з якостей трудових відносин. З регулятивного призначення одна частина змісту трудових відносин перетворюється на охоронні зі специфічними для цього різновиду відносин якостями
і властивостями. Саме якісні зміни, що відбуваються у змісті трудових відносин у результаті
невиконання трудового обов’язку, і є підставою для виокремлення охоронних відносин як
самостійного різновиду (хоча самі трудові відносини залишаються при цьому незмінними).
Ситуація, що виникає у випадку вчинення суб’єктом порушення трудової дисципліни, характеризується таким чином: правопорушення (юридичний факт) тягне за собою відповідальність (обов’язок зазнати вигідних наслідків), яка здійснюється у межах охоронних відносин. Тому мають свій зміст нові права й обов’язки роботодавця і правопорушників. Йдеться
про охоронні правовідносини, і ми розуміємо, що «серцевиною» їх змісту завжди є правовий
примус.
Порушення норм трудового права породжує комплекс прав і обов’язків у роботодавця і
працівника, що не входять у зміст трудових відносин. Ці обов’язки і права реалізуються у межах охоронних відносин; це нові права та обов’язки роботодавця і працівників. В охоронних
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правовідносинах одна особа є уповноваженою вчиняти дії, які дозволяють реалізувати право
або ж виконати в примусовому порядку обов’язок іншою стороною. У свою чергу, порушник
права переважно має обов’язки щодо здійснення позитивних і корисних для уповноваженої
сторони дій. Для виникнення конкретних охоронних правовідносин, окрім відповідної норми права, необхідна наявність конкретних суб’єктів цих відносин, акта застосування норми
права, що її конкретизує, та особливого юридичного факту — трудового правопорушення.
На підставі досліджених специфічних ознак охоронних трудових правовідносин, визначимо їх як такий різновид трудових правовідносин, що виникає внаслідок скоєння трудового
правопорушення і покликане забезпечити примусове виконання правопорушником свого
юридичного обов’язку шляхом притягнення останнього до юридичної відповідальності та
відновлення порушених прав тих чи інших суб’єктів трудового права.
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Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин
Стаття присвячена розкриттю сутності охоронних трудових правовідносин. Аналізується значення та роль охоронних трудових правовідносин у сучасних умовах. Надається загальна характеристика цього виду відносин. Формулюється визначення охоронних трудових правовідносин. Зазначається, що зміст трудового правоохоронного відношення утворюють, з одного боку, права й обов’язки
його суб’єктів, а з другого — фактична поведінка (дія або бездіяльність), яку уповноважений може, а
зобов’язаний повинен здійснити. Наголошено, що ключову роль в охоронних трудових правовідносинах відіграє правовий примус.
Ключові слова: охоронні правовідносини, трудове право, правовий примус, порушення.
Иншин Н. И. Понятие и сущность охранных трудовых правоотношений
Статья посвящена раскрытию сущности охранных трудовых правоотношений. Анализируется значение и роль охранных трудовых правоотношений в современных условиях. Предоставляется общая
характеристика данного вида отношений. Формулируется определение охранных трудовых правоотношений. Отмечается, что содержание трудового правоохранительного отношения образуют, с одной стороны, права и обязанности его субъектов, а с другой — фактическое поведение (действие или
бездействие), которую уполномоченный может, а обязанный должен осуществить. Подчеркнуто, что
ключевую роль в охранных трудовых правоотношениях играет правовое принуждение.
Ключевые слова: охранительные правоотношения, трудовое право, правовое принуждение, нарушение.
Inshyn M. Concept and nature of protective labor relationships
The article is devoted to the disclosure of protective labor relationships. The author analyzes the importance
and role of protective labor relationships in modern terms. Provided general characteristics of this type of
relationships. Formulated the definition of protective labor relationships. Reported that the content of the
protective labor relationships constitute on the one hand, the rights and duties of its subjects, and on the other —
the actual behavior (action or inaction) that the authorized may, and obliged must implement. It is emphasized
that a key role in protective labor relationships plays legal coercion.
Key words: protective relationships, labor law, legal coercion, breach.
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Проблема визначення предметА
судової діяльності та судового захисту
у справах адміністративної юрисдикції
про примусове видворення іноземців

П

остановка проблеми в такій площині зумовлена тим, що примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України є видом адміністративних стягнень (ст. 24
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП)), що можуть застосовуватися за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. Зазначена норма була внесена до КУпАП на підставі Закону України від 18 січня 2001 р.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною
міграцією». Проте практична реалізація інституту примусового видворення іноземців відбувається не у формі адміністративно-деліктного провадження, тобто не в порядку КУпАП,
а за правилами адміністративного судочинства, тобто в порядку Кодексу адміністративного
судочинства України (далі — КАС України).
Незважаючи на те, що проблемам становлення та функціонування адміністративної
юстиції в Україні приділяли увагу багато вчених-адміністративістів та суддів (В. Авер’янов,
В. Бевзенко, О. Бідей, Р. Куйбіда, І. Коліушко, В. Колпаков, О. Константий, Р. Корнута,
О. Кузьменко, Д. Лук’янець, О. Пасенюк, Ю. Педько, П. Пилипчук, І. Самсін, В. Шишкін,
В. Шкарупа, І. Шруб та інші), проте залишається однозначно невирішеним питання про
призначення адміністративного судочинства при розгляді справ про примусове видворення
іноземців: чи-то захист прав та інтересів фізичних осіб, які підлягають видворенню, чи-то
здійснення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації, яка ухвалила рішення
про примусове видворення особи, так само як не визначено предмет судової діяльності та
предмет судового захисту в адміністративному судочинстві при розгляді справ про примусове
видворення. Це питання має не лише теоретичне значення, оскільки пов’язане із предметом судової діяльності та предметом судового захисту у справах про примусове видворення
(тобто чиї права захищає суд — Державної міграційної служби чи іноземця), а й практичне,
оскільки дозволить обґрунтувати пропозиції щодо підвідомчості спорів зазначеної категорії.
З’ясування цих питань і ставить за мету наша стаття.
Так, провідні вчені-адміністративісти, з посиланням на ч. 4 ст. 24 КУпАП та Закон України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зазначають, по-перше, що адміністративне видворення за межі України іноземців й осіб без громадянства є адміністративним
стягненням; по-друге, адміністративне видворення має бути передбачено законами України;
по-третє, адміністративне видворення застосовується лише до іноземців та осіб без громадянства; по-четверте, підставою для застосування адміністративного видворення є вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок [1, с. 107; 2, с. 452;
3, с. 17; 4]. Отже, на підставі положень статей 213, 246 КУпАП, видворення іноземців за межі
України як адміністративне стягнення має застосовуватися у порядку провадження у спра-
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вах про адміністративні правопорушення та має належати до юрисдикції (підвідомчості) наведених вище органів адміністративно-деліктної юрисдикції, перелічених у ст. 213 КУпАП.
Предметом судової діяльності в такому випадку буде застосування заходів відповідальності, а
предметом судового захисту — публічні інтереси суспільства і держави.
Водночас варто зауважити, що справи про накладення адміністративних стягнень не належать до юрисдикції адміністративних судів і не вирішуються в порядку КАС України, про
що прямо зазначено у п. 3 ч. 3 ст. 17, а розглядаються місцевими загальними судами та іншими органами адміністративно-деліктної юрисдикції саме в порядку, врегульованому КУпАП
(з особливостями, передбаченими Митним кодексом України в частині порушення митних
правил).
На сьогодні правові підстави для примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України визначено Законом України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства», ст. 30 якого передбачено видворення лише на підставі винесеної за
позовом міграційної та прикордонної служб і Служби безпеки України постанови адміністративного суду. Отже, з цієї норми виплаває, що видворення іноземців здійснюється на підставі рішення адміністративного суду. У КАС України також передбачено, що справи щодо
примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення
іноземців та осіб без громадянства за межі території України підсудні місцевим загальним як
адміністративним судам і розглядаються в порядку КАС України, а такі іноземці виступають
в адміністративних справах відповідачами (про це йдеться у п. 6 ч. 1 ст. 18, п. 3 ч. 4 ст. 50).
Як зазначають науковці, адміністративна юстиція — інститут судового захисту прав
людини від порушень з боку влади в Україні представлена спеціалізованими адміністративними судами та адміністративним судочинством. Одним із елементів механізму стримувань і противаг є судовий контроль за діяльністю виконавчої влади. Його завданням,
на основі мети правової держави, є захист прав громадян та організацій від зловживань з
боку публічної влади. Такий судовий контроль, який полягає у вирішенні судом спорів,
що виникають у сфері реалізації виконавчої влади та місцевого самоврядування, одержав
назву «адміністративна юстиція». Адміністративну юстицію розуміють як: особливий порядок вирішення адміністративно-правових спорів судами та іншими уповноваженими на
те державними органами; самостійну галузь правосуддя, метою якої є вирішення судами
спорів між громадянами й органами управління (адміністрацією) або між самими органами
управління (тобто адміністративне судочинство); не лише особливий вид судочинства, а й
систему спеціалізованих судів або спеціальних судових підрозділів, які здійснюють адмі
ністративне судочинство [5, с. 15–16]. Адміністративну юстицію також розглядають як
форму правосуддя, яка забезпечує судовий контроль за публічною владою, за дотриманням
законності у сфері державного управління [6, с. 234]. Також існує думка, що завдання суду
при розгляді адміністративних спорів полягає у перевірці законності й обґрунтованості дій
адміністративних органів [7, с. 13]. У Концепції адміністративної реформи в Україні, як і в
Концепції судово-правової реформи в Україні, наголошується на необхідності створення
правової бази для запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового
контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади.
З наведеного вище випливає, що основним призначенням адміністративного судочинства, що також закріплено у ст. 2 КАС України, є захист прав, свобод та інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку публічної адміністрації, перевірка правомірності рішень і дій яких здійснюється адміністративним судом у випадку оскарження громадянами та організаціями таких рішень і дій.
Зазначене дає підстави для висновку, що захист прав фізичних та юридичних осіб від
порушень з боку публічної адміністрації здійснюється у позовному провадженні шляхом
оскарження рішень і дій публічної адміністрації, що випливає з частин 2 і 3 ст. 2 КАС Украї
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ни. А тому предметом судової діяльності у цьому випадку буде саме захист прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб, порушених публічною адміністрацією. Саме ст. 2 КАС України, яка має назву «Завдання адміністративного судочинства», і пов’язує предмет судової
діяльності із захистом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб — позивачів в адміністративній справі.
Отже, справи за позовами Державної міграційної служби про примусове видворення
іноземців не можуть бути за своєю правовою природою справами позовного провадження,
оскільки такі іноземці не є позивачами і метою звернення Державної міграційної служби до
суду із позовом про їх примусове видворення не має на меті захисту прав іноземців.
Такий висновок підтверджується й положеннями ст. 1835 КАС України, яка передбачає
особливості провадження у справах за адміністративними позовами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців
та осіб без громадянства за межі території України.
Аналіз положень КАС України і предмета діяльності адміністративних судів свідчить, що
в порядку адміністративного судочинства адміністративний суд має предметом своєї діяльності не лише захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб (позивачів) від порушень
з боку публічної адміністрації, а й проводиться перевірка правомірності і «санкціонування»
на вчинення публічною адміністрацією певних дій, які можуть суттєво обмежувати права фізичних і юридичних осіб або впливати на становище останніх, що є нічим іншим, як формою
судового контролю за діями публічної адміністрації.
Це, на нашу думку, також стосується справ про примусове видворення іноземців, адже
підставами для такого видворення згідно з вказаним Законом є невиконання іноземцями в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або
якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи
без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами
пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.
Тобто у справах про примусове видворення іноземців не вирішується спір щодо правомірності рішень чи дій фізичних чи юридичних осіб або публічної адміністрації, а розглядається
питання «законності» відповідних дій публічної адміністрації з метою гарантування прав та
інтересів фізичних і юридичних осіб від можливих порушень. Таким чином, у таких справах
предметом судової діяльності буде не захист порушеного права іноземця, який підлягає видворенню, а судовий контроль за виконанням публічною адміністрацією своїх повноважень
при ухваленні рішення про необхідність видворення іноземця. Той факт, що провадження
у таких справах порушується на підставі адміністративного позову суб’єкта владних повноважень, не перетворює ці провадження у позовні, тобто в «спірні», і вони не мають на меті
вирішення спору і відновлення порушеного права.
Як ми встановили вище, основний предмет судової діяльності в адміністративному судочинстві зводиться до оскарження неправомірних рішень (дій) публічної адміністрації. Водночас додатковий предмет судової діяльності охоплює розгляд справ, зокрема, про примусове видворення іноземців. Ця категорія справ хоча й стосуються інтересів приватних осіб
(іноземців), проте ці справи й інтереси іноземців не можна визнати приватними, адже вони
порушуються за адміністративними позовами органів влади (Державної міграційної служби,
Служби безпеки України), тобто стосуються реалізації їхньої компетенції, яка має публічноправовий характер. А тому адміністративні справи про примусове видворення іноземців, які
порушуються за зверненнями цих органів влади, мають публічний характер, адже при їх ініціюванні і розгляді переслідується публічний інтерес.
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Отже, й предметом судового захисту в цьому випадку виступатиме публічний інтерес,
адже саме він буде визначальним не лише при порушенні процесуальної діяльності, а й при
вирішенні питання по суті порушеного клопотання про примусове видворення іноземця.
Таким чином, фактично йдеться про реалізацію в порядку адміністративного судочинства
адміністративної відповідальності, тобто «санкціонування» адміністративним судом застосування до іноземця адміністративної санкції у вигляді примусового видворення. Це питання,
на нашу думку, суперечить природі адміністративної юстиції, оскільки адміністративний суд,
розглядаючи справу про примусове видворення, фактично повторно виконує юрисдикційну
функцію, повторно розглядаючи питання про примусове видворення після розгляду цього
питання Державною міграційною службою чи Службою безпеки України.
Зазначене вище свідчить про процесуальну необхідність віднесення розгляду справ про
видворення іноземців до юрисдикції загальних місцевих судів у порядку адміністративноделіктного провадження за правилами КУпАП, із закріпленням у цьому кодексі конкретних
складів адміністративних правопорушень (які б передбачали санкцією видворення іноземця
за межі України), за вчинення яких щодо іноземців складатимуться протоколи про адміністративні правопорушення та передаватимуться на розгляд загальних місцевих судів саме як
справи про адміністративні правопорушення в порядку КУпАП, із наданням таким іноземцям-порушникам всіх прав і гарантій, передбачених КУпАП для осіб, які притягаються до
адміністративної відповідальності, які є значно ширшими за права відповідача в адміністративній справі.
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Олефір В. І. Проблема визначення предмета судової діяльності та судового захисту у справах адміністративної юрисдикції про примусове видворення іноземців
Порушується питання юрисдикції справ про примусове видворення іноземців. З’ясовується предмет судової діяльності та предмет судового захисту в адміністративному судочинстві при розгляді
справ про примусове видворення іноземців. Обґрунтовується висновок, що у справах адміністративної юрисдикції про примусове видворення іноземців предметом судової діяльності буде діяльність
адміністративного суду щодо здійснення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації, а
предметом судового захисту — публічно-правовий інтерес. Доводиться, що в цих справах фактично
йдеться про реалізацію в порядку адміністративного судочинства адміністративної відповідальності,
тобто «санкціонування» адміністративним судом застосування до іноземця адміністративної санкції
у вигляді примусового видворення. Наводяться аргументи про процесуальну необхідність віднесення
розгляду справ про примусове видворення іноземців до юрисдикції загальних місцевих судів у порядку
адміністративно-деліктного провадження.
Ключові слова: адміністративне судочинство, предмет судової діяльності, предмет судового захисту,
судовий контроль, публічний інтерес, юрисдикція, іноземці, видворення.
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Олефир В. И. Проблема определения предмета судебной деятельности и судебной защиты по делам
административной юрисдикции о принудительном выдворении иностранцев
Затрагивается вопрос юрисдикции дел о принудительном выдворении иностранцев. Выясняется
предмет судебной деятельности и предмет судебной защиты в административном судопроизводстве
при рассмотрении дел о принудительном выдворении иностранцев. Обосновывается вывод, что по
делам административной юрисдикции о принудительном выдворении иностранцев предметом судебной деятельности выступает деятельность административного суда по осуществлению судебного
контроля за деятельностью публичной администрации, а предметом судебной защиты — публичноправовой интерес. Доказывается, что по этим делам фактически речь идет о реализации в порядке
административного судопроизводства административной ответственности, то есть «санкционирование» административным судом применения к иностранцу административной санкции в виде принудительного выдворения. Приводятся аргументы о процессуальной необходимости отнесения рассмотрения дел о принудительном выдворении иностранцев к юрисдикции общих местных судов в порядке
административно-деликтного производства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, предмет судебной деятельности, предмет
судебной защиты, судебный контроль, публичный интерес, юрисдикция, иностранцы, выдворение.
Olefir V. The problem of defining of subject of judicial activity and judicial remedies in cases of administrative
jurisdiction concerning forced expulsion of foreigners
It is addressed the issue of jurisdiction of cases of forcible expulsion of foreigners. It is asserted the object of
judicial activity and subject of judicial protection in administrative proceedings in cases of forcible expulsion
of foreigners. It is justified the conclusion that in cases of administrative jurisdiction of the forcible expulsion
of foreigners subject to judicial activities is activity of administrative court upon implementation of judicial
control over the activities of the public administration, and the subject of judicial protection — public and legal
interest. It is proved that in these cases actually it is reviewing implementation of administrative responsibility
in administrative proceedings, i. e. «authorization» by administrative court on application to foreigners of
administrative sanctions in the form of expulsion. It is offered arguments about the necessity for procedural
classification of cases of forced expulsion of foreigners to the general jurisdiction of the local courts in
administrative tort production proceedings.
Key words: administrative proceedings, subject of judicial activity, subject of judicial protection, judicial
control, public interest, jurisdiction, foreigners, expulsion.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

О

станні десять років ХХ ст. та початок ХХІ ст. державне будівництво в країнах Європи
було позначене тенденцією до деконцентрації й децентралізації функцій держави та підвищення ролі органів місцевої влади у здійсненні програм соціально-економічного розвитку.
Саме в цей період у юридичній літературі, засобах масової інформації та лексиконі політиків з’явилися і стали популярними терміни «регіон», «регіоналізація», «регіоналізм», «ре
гіоналістська держава», «регіоналістська політика», «регіоналістський рух» тощо. Ці питання
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розглядалися багатьма вченими, зокрема, О. Автономовим, О. Батановим, В. Борденюком,
М. Іжою, О. Кутафіним, Н. Оніщенко, В. Чиркіним, В. Шаповалом, Ю. Шемшученком та ін.
Але, на нашу думку, сучасні реалії суспільного розвитку потребують нових підходів до їх аналізу та узагальнень. Для того, щоб розібратися у проблемах регіоналізації, необхідно визначитися щодо змісту поняття «регіон», яке має декілька тлумачень і вживається для позначення різних за своєю природою територіальних одиниць.
На рівні наукового узагальнення термін «регіон» (від лат. region, regionis — область,
округ) як географічне явище асоціюється з певною частиною території, що характеризується комплексом притаманних їй економічних, історичних, демографічних, географічних, природно-кліматичних та інших ознак. Зокрема, у міжнародному аспекті цим терміном може позначатися територія групи суміжних країн, які мають певні спільні ознаки
(наприклад, Близькосхідний, Центральноазіатський, Південноамериканський регіони
тощо). У таких регіонах для координації зусиль з метою вирішення економічних, соціальних, екологічних, оборонних та інших проблем можуть утворюватися регіональні міжнародні організації.
В інших випадках термін «регіон» вживається у значенні відносно відокремленої частини території держави, що характеризується новими економічними, географічними, історичними, національно-культурними та іншими особливостями. При цьому регіоном
можуть називатися відповідні частини території незалежно від системи адміністративнотериторіального поділу держави. В Україні до таких регіонів можна віднести, наприклад,
Буковину, Галичину, Волинь, Донбас, Крим, Придніпров’я, Поділля, Слобожанщину
та ін. Однак регіон, як справедливо зазначає В. Борденюк, не є виключно географічним
явищем.
У багатьох випадках цей термін використовується також і для характеристики різних
видів територіальної організації сучасної держави, яка має переважно багаторівневу структуру. У широкому значенні це поняття може вживатися для позначення територіальних
утворень, які формуються між загальнодержавним і первинним (базовим) рівнями системи
державного устрою багатьох країн і які є просторовою основою функціонування відповідних органів публічного (державного) управління [1, c. 173–174]. Саме до такого підходу
вдаються зарубіжні автори, коли у своїх працях визначають регіони як територіальні утворення, що мають статус: а) суб’єкта федерації [2, c. 179]; б) територіальної автономії [3];
або в) звичайних адміністративно-територіальних одиниць вищого, ніж базовий, рівня,
де здійснюється місцеве самоврядування [4]. Та найпоширенішим у літературі є вживання
терміна «регіон» щодо територіальних утворень, які за своїм рівнем в ієрархії державного
устрою є безпосередньо нижчими порівняно із загальнодержавним рівнем і мають, голов
ним чином, іншу офіційну назву, визначену в конституції чи законі. До таких утворень
відносять воєводства, губернії, землі, провінції, області та інші територіальні утворення,
на які поділяється територія багатьох сучасних унітарних та федеративних держав. Термін
«регіон» офіційно фігурує лише в Конституції Франції як найвища одиниця адміністративно-територіального поділу країни, що має свої органи самоуправління та державного
управління. Нині територія Франції поділена на 22 регіони, кожний з яких об’єднує від
3 до 5 департаментів. Однак останнім часом робляться спроби звузити значення терміна
«регіон» і вживати його для позначення лише територіальних утворень, сформованих у
законодавчому порядку на рівні, що є безпосередньо нижчим після загальнодержавного
та наділених політичним самоврядуванням [1, c. 175]. Прикладом таких держав, складові
яких відповідають зазначеним критеріям, можуть бути європейські федеративні держави —
Австрія, Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, а також унітарні держави з територіальними автономіями [5, c. 128]. При цьому пропонується, щоб держави, подібні до Італії
та Іспанії, території яких повністю поділені на відповідні автономні територіальні одиниці
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і щодо яких держава здійснює лише адміністративний нагляд, називати регіоналістськими
чи регіональними [6, c. 224].
П. Шляхтун вживає термін «регіоналізована держава», яка визначається як «унітарна
держава, територіальний устрій якої ґрунтується на засадах автономії і децентралізації»
[7, c. 449]. Визнання належності терміна «регіональна держава» до понятійно-категоріального апарату науки конституційного права зобов’язує визначити його місце в характеристиці форм державного устрою.
Більшість дослідників розглядають регіональну державу як перехідну від унітарної до федеративної держави. Існує також думка, згідно з якою державний устрій подібної держави
має змішану форму. Так, О. Автономов вважає, що перетворення усіх адміністративно-територіальних одиниць в автономні якісно змінює форму держави. Регіональна держава внаслідок посилення самостійності утворень, що входять до її складу, «перестає бути унітарною,
але й не перетворюється у федеративну, оскільки характер взаємовідносин центральних органів влади з органами регіонів залишається тим самим, що й в унітарній державі» [6, c. 224].
Ю. Юдін та Ю. Шульженко у своїх висновках ідуть ще далі, визначаючи регіональну державу
як особливу, третю форму державного устрою [8, c. 285]. З останньою точкою зору ми не погоджуємося, тому що: по-перше, визнаючи, що родове поняття «форма державного устрою»
має три види, ми порушуємо правила логіки, зокрема, правило поділу понять, за яким їх
поділ можна здійснювати лише на одній основі, яка у цьому випадку відсутня [9, c. 64–66];
по-друге, нові поняття у теорії держави і права мають формулюватися не на основі юридичної догматики, а на узагальненні досвіду реально існуючих державних утворень. Але досвід
у державному будівництві лише двох держав з їх глибокими внутрішніми суперечностями і
непослідовною політикою у реформуванні органів державної влади не дає підстав вважати
їх носіями нової форми державного устрою. Орієнтування на декілька ознак у визначенні
нового поняття, у цьому разі «регіональної держави», є методологічно хибним. У зв’язку з
цим природно виникає запитання: чим викликана велика популярність ідеї регіоналізації не
лише у колах європейських політиків, а й всієї європейської громадськості? Відповідь на нього слід шукати, на нашу думку, в економічному підґрунті цієї проблеми.
Регіоналізація по-європейськи, або як її ще називають єврорегіоналізація — це ширма,
за якою приховуються наміри представників транснаціональних монополій втілити в життя
ідею євроінтеграції, характерними рисами якої є «сітьовий принцип організації, повна проникність кордонів і відкритість для фінансових та інформаційних потоків». Саме в цьому
вони передбачали один зі шляхів виходу з фінансово-економічної кризи, яка охоплювала
весь європейський континент.
«За задумом ідеологів євроінтеграції, — як стверджує адміністратор Європарламенту
П. Ламуе, — поступово у Євросоюзі має відбуватися руйнування кордонів національних держав з їхніми жорсткими національними інтересами і конкуренцією. І здійснитися це може
лише тоді, коли централізована влада національних держав ослаблюватиметься, а основні
повноваження передаватимуться на регіональний або ж на загальноєвропейський рівень.
Євросоюз стане союзом регіонів, а не держав і поступово сам перетвориться у федеративну
державу» [10, c. 84].
У реалізації цих планів можна виокремити три напрями дій:
1) децентралізацію державної влади в окремих країнах з метою передачі регіонам максимальних повноважень і закріплення їх прямих відносин з інститутами ЄС;
2) утворення транскордонних регіонів та інших форм міжрегіонального співробітництва
для розмивання кордонів окремих держав та забезпечення горизонтального об’єднання ре
гіонів;
3) захист прав національних та етнічних меншин з метою утворення нових регіонів на
етнічній основі.

60

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах

Нині майже у половині держав — членів Євросоюзу регіональні органи влади наділені законодавчими повноваженнями різного ступеня і функціонують як «партнери» ЄС. Однак принципово важливим є питання про те, якою мірою регіоналізація сприяє вирішенню головного
завдання, заради якого вона проголошувалася — вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів. Факти свідчать про те, що ця формула є пропагандистським прикриттям, оскільки в умовах витіснення держави з економіки і визначення конкурентоздатності як
ключового принципу розвитку, розквіт регіонів залежить тепер не від активності регіонального «громадянського суспільства», а від здібностей місцевої влади залучити якомога більше інвесторів. Внаслідок цього неухильно зростають розриви між рівнями розвитку регіонів.
У широкій самостійності зацікавленими стали найрозвинутіші регіони, які бажають забезпечити собі фінансову самостійність і зняти з себе тягар відповідальності за менш розвинуті
сусідні адміністративно-територіальні одиниці. Так почав гуртуватися союз між транснаціо
нальною елітою, європейською бюрократією і місцевою владою найрозвинутіших регіонів,
яким доручена місія «підточування» державних суверенітетів. А для світової громадськості
результати цієї цілеспрямованої діяльності подаються як природний процес «кризи» національної держави.
Другий напрям стратегії регіоналізації має на меті поступову ліквідацію державних кордонів за допомогою міжрегіонального співробітництва, головну роль в якому відіграють транскордонні регіони (єврорегіони), які зв’язують прикордонні території різних країн. У «Хартії
прикордонних та транскордонних регіонів», прийнятій Асоціацією європейських прикордонних регіонів (далі — АЄПР) у 1981 р. із змінами, внесеними у 2004 р., говориться: «Метою
співробітництва… є розвиток таких структур координації, процедур та інструментів, які приведуть до усунення перешкод і чинників розриву, а також, в підсумку, до подолання концепції кордону і переведення його значення до простого адміністративного кордону» [11].
Характерно, що в цьому документі кордони названі «рубцями історії», натякаючи на їх негативну роль.
Кордони в континентальній Європі справді не скрізь є досконалими. Вони часто окреслювалися, особливо після закінчення Другої світової війни, відповідно до геополітичних
інтересів малих народів. Та йдеться не про спроби досягти справедливості, а про те, щоб
«дискваліфікувати» саме поняття державного кордону як однієї з найважливіших складових
національного суверенітету. У цій стратегії єврорегіонам задумана роль засобу «розмивання» державних кордонів, що в підсумку надасть можливість розробити політику освоєння
територій і створити широкий внутрішній ринок в інтересах транснаціональних стратегічних
учасників.
Третій напрям стратегії єврорегіоналізації має на меті «дробіння» європейської території
на велику кількість етнолінгвістичних утворень, підпорядкованих одному центрові. Голов
ну роль у реалізації цієї стратегії відіграє Федералістський союз європейських національних
меншин (далі — ФСЄНМ), до якого входить 81 організація. Вони представляють 52 етнічні
меншини з 32 країн Європи, в тому числі з республік колишнього СРСР. Союз підтримує
зв’язки з депутатами Европарламенту, входить до Ради Європи і співпрацює з американською структурою «Проект щодо етнічних відносин», яка функціонує також у межах ЄС [11].
Слід зазначити, що ФСЄНМ свою діяльність здійснює обережно і завжди наголошує, що
«виступає активно проти сепаратизму та будь-якого насильницького порушення кордонів» і
не допускає до своїх лав радикальні організації, які могли б скомпрометувати його. Та все ж
головною метою цього Союзу є повна емансипація етнічних груп у межах політики розширення самостійності єврорегіонів.
Правову базу діяльності ФСЄНМ становлять «Європейська хартія регіональних мов або
мов меншин» Ради Європи від 5 листопада 1992 р. та «Рамкова конвенція про захист націо
нальних меншин» Ради Європи від 10 листопада 1994 р. Ці документи спільно створюють
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умови для здійснення етнічної федералізації, оскільки зобов’язують держави не лише сприя
ти підтриманню меншинами своєї самобутності, а й дозволяти використання регіональних
мов у всіх сферах діяльності.
ФСЄНМ об’єднує представників різних етносів, як великих, що мають свою державність,
але проживають як меншина на іншій території, так і малочисельних, що ніколи не мали своєї
державності. Так, членами Союзу є організації німців Угорщини, Богемії, Грузії, Казахстану,
Узбекистану, угорців Словаччини і Румунії, хорватів Воєводини і Словаччини, поляків Чехії,
чехів Словаччини, фризів Нідерландів, ельзасців і лотарингців Франції, македонців Греції,
фіннів Швеції, інгушів та кабардинців Росії, кримських татар та угорців України та ін. [11].
Крім ФСЄНМ, з реальними планами етнорегіоналізму в Європі виступають й інші організації, зокрема політична група депутатів Європарламенту «Зелені — Європейський вільний
альянс», Європейський центр захисту нащадків меншин, Європейський інститут народів
та ін. Отже, сьогодні фактично немає жодної європейської країни, за винятком Португалії
та Ісландії, яку б ці організації не планували якимось чином регіоналізувати. Цих глибинних процесів, що загрожують існуванню сучасних європейських держав, не помічають або
не хочуть помічати деякі прихильники євроінтеграції у багатьох країнах. Так, С. Корнєв, визнаючи, що сучасний єврорегіоналізм ставить під сумнів цілісність великих національних
держав Європи, вбачає у ньому і позитивний момент: «Регіоналізм роздрібнює не Європу,
а самостійні “європейські країни”, які й самі вже давно взяли курс на поступове злиття. Він
ставить за мету не дисипацію, а збирання колись єдиної Європи, поділеної сторіччями ганебних міжусобиць» [12]. Можна було б заперечувати проти такої категоричної заяви. Але автор
сам звернув увагу на одне вразливе місце в проекті інтеграції Європи через регіоналізацію,
яке ускладнить процес його втілення в життя. Йдеться про вирішення долі так званих малих
країн, які дуже чутливі до втрати свого державного суверенітету. С. Корнєв зауважує, що в
плані переходу цих країн на регіональне самоуправління у них виникнуть проблеми, особ
ливо, якщо врахувати схильність керівництва ЄС до придумування різних бюрократичних
правил і регламентів [12]. Чи сприймуть всі країни — члени Європейського Союзу проведення у такий спосіб регіоналізації, покаже час. На завершення розгляду цієї проблеми варто
звернути увагу на її правовий аспект.
Науковці в галузі конституційного права з країн Західної Європи, які підтримали ідею
утворення Європейського Союзу та інших міждержавних об’єднань, не припускали, що цей
процес може спричинити обмеження суверенітету, а потім і втрату самостійності сучасних
європейських держав. Так, вже згаданий професор Страсбурзького університету Ж.-П. Жакке писав у 2000 р., що Європейський Союз та європейські співтовариства не загрожуватимуть
існуючим державам. Навпаки, мета їх створення має полягати в тому, «щоб дозволити державам-членам, крім спільного ринку, разом здійснювати ті завдання, ефективне вирішення
яких вони були б неспроможні взяти на себе, діючи поодинці» [13, c. 50]. А далі автор робить
висновок про те, що «існування Співтовариств і Європейського Союзу є одним із засобів
забезпечення стабільності та ефективності національних держав шляхом плати ними певної
ціни у вигляді усуспільнення деяких видів компетенції. Таке об’єднання держав відповідає
викликам сучасного світу» [13, c. 50].
На відміну від такого бачення розвитку національних держав у рамках Європейського Союзу, його нинішні керівники та їх натхненники ставлять за мету утворення шляхом євроінтег
рації нової централізованої європейської держави, що була б могутнішою за сучасний Союз
і спроможною конкурувати не лише з США, а й з іншими лідерами багатополярного світу,
якими стають Китай, Росія, Індія, Бразилія, країни Перської затоки.
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Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах
У статті досліджуються питання децентралізації функцій держави та сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах.
Ключові слова: регіон, регіональна держава, децентралізація, регіоналізація, національна меншина.
Мяловицкая Н. А. Современные проблемы регионализации в европейских странах
В статье исследуются вопросы децентрализации функций государства и проблемы регионализации
в европейских странах.
Ключевые слова: регион, региональное государство, децентрализация, регионализация, национальное меньшинство.
Myalovytska N. Modern problems of regionalization in Europe
The paper investigates the issues of deconcentration and decentralization of state functions and the role of
local authorities in implementing socio-economic development discusses the concept of region. At the level of
scientific analysis, the term «region» as a geographical concept is associated with a certain part of the territory,
which is characterized by complex inherent economic, historical, demographic, geographic, climatic and other
natural. In most cases, the term is also used to characterize different types of territorial organization of the
modern state, which has a predominantly layered structure. Regions are defined as territorial entities that may
have the status of the Federation, territorial autonomy, ordinary administrative-territorial units. The concept
«regional state» and its place in the characteristic forms of government. Analyzes the current problems of
regionalization in Europe strategy focuses on three areas of European integration: the decentralization of state
power in individual states to transfer regions of maximum power and consolidation of their direct relationship
with the institutions of the European Union; formation of cross-border regions and other forms of inter-regional
cooperation for the erosion of individual states and provide horizontal merging regions; protection of the rights
of national and ethnic Minority to form new regions based on ethnicity.
Key words: region, the regional government, decentralization, regionalization, national minorities.
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СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ
І УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, УГОД

П

раво на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод належить до основних трудових прав, передбачених міжнародними актами і законами України. Це передбачає наявність ефективного галузевого механізму забезпечення зазначеного права, належним чином закріпленого в актах національного трудового законодавства відповідно до
міжнародних трудових стандартів.
Проблемам реалізації права на ведення переговорів і укладення колективних договорів,
угод присвячено праці Н. Болотіної, І. Кисельова, А. Лушнікова, М. Лушнікової, А. Нуртдінової, С. Прилипка, Д. Приміча, В. Ротаня, О. Ярошенка та ін.
Метою статті є визначення суб’єктного складу права на ведення переговорів і укладення
колективних договорів, угод і внесення пропозицій щодо удосконалення його законодавчого
закріплення.
На міжнародному рівні суб’єкти права на ведення переговорів передбачені ст. 2 Конвенції
Міжнародної організації праці № 154 про сприяння колективним переговорам 1981 р. (далі —
Конвенція МОП № 154) [1], якою визначено термін «колективні переговори»: «Відповідно до
мети цієї Конвенції термін “колективні переговори” означає всі переговори, що проводяться
між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців,
з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників, з другого, з метою:
а) визначення умов праці й зайнятості; та/або
b) регулювання відносин між роботодавцями й працівниками; та/або
с) регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи
організаціями працівників».
Крім сторін, закріплених у ст. 2 Конвенції МОП № 154, у ст. 3 стороною колективних
переговорів передбачені представники працівників, якщо національне законодавство або
практика визнає існування представників працівників, як це визначено § b) ст. 3 Конвенції
МОП № 135 про представників працівників 1971 р. [2]. Згідно зі ст. 3 зазначеної Конвенції
відповідно до її мети термін «представники працівників» означає осіб, яких визнано такими
відповідно до національних законодавств чи практики, будь то:
а) представники професійних спілок, а саме представники, призначені чи обрані професійними спілками або членами таких профспілок, або
b) виборні представники, а саме представники, вільно обрані працівниками підприємства відповідно до положень національного законодавства чи правил або колективних угод, і
функції яких не охоплюють діяльності, котру визнано як виключну прерогативу професійних
спілок у відповідній країні.
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У Рекомендації МОП № 163 щодо сприяння колективним переговорам 1981 р. [3] окремо
згадуються сторони та учасники колективних переговорів. Так, відповідно до п. 5 зазначеної
Рекомендації сторони, які ведуть колективні переговори, повинні вживати заходів, щоб їх
учасники на всіх рівнях мали змогу діставати відповідну підготовку. Пунктом 6 передбачено,
що сторони, які ведуть колективні переговори, повинні наділяти своїх відповідних учасників
переговорів повноваженнями, потрібними для ведення й завершення переговорів, з урахуванням будь-яких положень про консультації у межах їхніх відповідних організацій.
Сторони зобов’язуються відповідно до п. 2 ст. 6 «Право на укладення колективних договорів» Європейської соціальної хартії (переглянутої) [4] сприяти, коли це необхідно і доцільно,
створенню механізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулювання умов праці за допомогою колективних договорів. Отже, суб’єктами права на колективні переговори визнаються
роботодавці або організації роботодавців та організації працівників.
У чинному трудовому законодавстві право на ведення переговорів та укладення колективних договорів, угод передбачено ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди»,
у ч. 1 статті якої йдеться: право на ведення переговорів і укладення колективних договорів,
угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.
Сторони соціального діалогу на національному, галузевому, територіальному і локальному рівнях визначені у ст. 4 Законі України від 23 грудня 2010 р. «Про соціальний діалог в
Україні». Передбачається, що сторонами соціального діалогу на національному, галузевому
і територіальному рівнях є профспілкова сторона, сторона роботодавців та сторона органів
виконавчої влади; на локальному рівні — сторона працівників і сторона роботодавця.
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» кожну із зазначених сторін представляють відповідні суб’єкти. Суб’єктами профспілкової сторони на національному
рівні є об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; на галузевому — всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; на територіальному — профспілки відповідного рівня та їх об’єднання,
що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Суб’єктами сторони роботодавців на національному рівні є об’єднання організацій роботодавців, які мають
статус всеукраїнських; на галузевому — всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців,
що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; на територіальному — організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Сторона органів виконавчої влади у соціальному діалозі
представлена такими суб’єктами: на національному рівні — Кабінет Міністрів України; на
галузевому — відповідні центральні органи виконавчої влади; на територіальному — місцеві
органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством. На локальному рівні суб’єктами сторони працівників є первинні
профспілкові організації, а у разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних
переговорів представники (представник) працівників; суб’єктами сторони роботодавця є роботодавець та/або уповноважені представників роботодавця.
Для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод склад
суб’єктів профспілкової сторони і сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження
репрезентативності суб’єктів сторони профспілок і сторони роботодавців здійснюється:
Національною службою посередництва і примирення (далі — НСПП) на національному і галузевому рівнях; відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
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та Севастополі на територіальному рівні відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок
та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21 липня 2011 р. № 73.
У передбачених ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди» випадках для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору, угод створюється спільний представницький орган. Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону за наявності на підприємстві кількох
профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору. Відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону за наявності
на національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних відповідно
до законодавства України про соціальний діалог суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні
сформувати спільний представницький орган. Ініціювати укладення угоди про утворення
спільного представницького органу суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня може будь-який репрезентативний відповідно до законодавства
України про соціальний діалог суб’єкт профспілкової сторони та сторони роботодавців. Слід
погодитися з пропозицією Д. Приміча про утворення спільного представницького органу і
підписання відповідної угоди у 7-денний строк, адже після закінчення саме цього строку вважається, що сторона ухиляється від участі у колективних переговорах з укладення колективного договору, угоди [5, с. 12].
Видається доцільним уточнення назви ст. 4 Закону України «Про колективні договори і
угоди». У ній йдеться про право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. Втім, укладення колективного договору, угоди не є самостійним правом — це один
із етапів ведення колективних переговорів. Враховуючи міжнародні трудові стандарти, слід
було б закріпити у ст. 4 зазначеного Закону право на ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. Це дозволило б усунути розбіжності між ст. 4 Закону
України «Про колективні договори і угоди» і ст. 8 Закону України «Про соціальний діалог в
Україні», якою однією із форм соціального діалогу визнано колективні переговори з укладення колективних договорів і угод.
Право профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод закріплено у ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності». Згідно з ч. 1 зазначеної статті профспілки, їх організації та
об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну,
галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому
законом.
Водночас слід звернути увагу на наявність певних неузгодженостей у чинному законодавстві щодо визначення суб’єктів права на ведення переговорів і укладення колективних договорів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний
договір укладається між роботодавцем, з однієї сторони, і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними й
уповноваженими трудовим колективом, з другої сторони.
На нашу думку, зміст ч. 1 ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» не узгоджується зі змістом ч. 1 ст. 4 зазначеного Закону, в якій ідеться про сторони соціального діалогу як суб’єктів права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. Як
вже зазначалося, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»
на локальному рівні суб’єктами сторони працівників є первинні профспілкові організації, а у
разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; суб’єктами сторони роботодавця є роботодавець та/або уповноважені
представники роботодавця.

66

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Суб’єкти права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод

У зв’язку з цим необхідним є внесення змін до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про колективні
договори і угоди», і викладення її у такій редакції: «Колективний договір укладається між
роботодавцем, з однієї сторони, та первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності — вільно обраними на загальних зборах представниками (представником) працівників,
з другої сторони».
У чинному законодавстві не усунено неузгодженості у визначенні сторін колективного договору. У статті 12 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) сторонами колективного договору визнано власника або уповноважений ним орган (особу), з однієї сторони, і первинну
профспілкову організацію, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представників, вільно обраних на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними
органів, з другої сторони. У пункті 9 ст. 247 КЗпП йдеться про виборний орган первинної профспілкової організації, що «підписав» колективний договір, а у п. 1 ч. 1 ст. 247 КЗпП і п. 1 ст. 38
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» говориться про те, що
виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
укладає та контролює виконання колективного договору. У частині 2 ст. 19 «Контроль за виконанням колективного договору» КЗпП зазначаються «профспілки, що його уклали».
Як зазначають В. Ротань, І. Зуб і О. Сонін, систематичне тлумачення ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», порівняння її зі ст. 12 КЗпП та
іншими статтями цього Закону дає підстави для висновку про те, що під профспілками тут
розуміються не тільки професійні спілки, як вони визначаються в Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а й первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях (на це прямо зазначається у ч. 1 ст. 12 КЗпП). З таким
висновком, на нашу думку, не можна погодитися. У статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» окремо визначаються поняття «професійна спілка
(профспілка)», «первинна профспілкова організація», «організації профспілки», «профспілковий орган».
Хоча далі вчені слушно зауважують, що переважно саме первинна профспілкова організація виступає як сторона колективного договору. Разом з тим варто враховувати, що на підприємстві може бути створена професійна спілка (а не тільки первинна профспілкова організація, що входить до складу профспілки). У цьому випадку стороною колективного договору
буде саме профспілка, якщо вона брала участь у колективних переговорах та уклала колективний договір [6, с. 60].
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і
гарантії їх діяльності» організації роботодавців, їх об’єднання відповідно до законодавства
беруть участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод та у межах своїх
повноважень укладають колективні договори і угоди, здійснюють контроль та забезпечують
їх виконання.
У статті 19 зазначеного Закону відсутня норма про обов’язкове створення спільного представницького органу у разі, якщо на одному рівні діють декілька репрезентативних організацій роботодавців, їх об’єднань. Така норма містилася у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про
організації роботодавців», який втратив чинність. У цей час норми про створення спільного
представницького органу суб’єктами профспілкової сторони та сторони роботодавців містяться, як вже зазначалося, у ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди».
Слід також звернути увагу на те, що у ст. 16 Закону України «Про організації роботодавців»
закріплювалося не право, а обов’язок організацій роботодавців та їх об’єднань брати участь
у веденні колективних переговорів із розроблення та укладення угод на відповідному рівні.
Це не узгоджувалося зі ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності», якою закріплюється не обов’язок, а право профспілок, їх об’єднань на ведення
колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод.
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У статті 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх
діяльності» йдеться про участь організацій роботодавців, їх об’єднань у веденні переговорів
з укладення колективних договорів і угод. Як видається, у зазначеній статті також слід чітко передбачити саме право організацій роботодавців, їх об’єднань на ведення переговорів з
укладення колективних договорів і угод, відповідно змінивши її назву.
Водночас доцільно було б виключити зі ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» ч. 4, відповідно до якої роботодавці, їх об’єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані брати участь у колективних
переговорах щодо укладення колективних договорів і угод.
Відповідно до абзацу 3 п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
Кабінет Міністрів України виступає стороною соціального діалогу на національному рівні,
сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових,
соціальних, економічних відносин.
Згідно з ч. 3 ст. 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні
адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку
соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу.
Підпунктом 9 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачається участь органів місцевого самоврядування у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням,
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод.
Потрібно звернути увагу на те, що закріплюючи у зазначених вище законах повноваження
органів виконавчої влади як сторін соціального діалогу на відповідних рівнях, законодавець
згадує лише одну з форм здійснення соціального діалогу — проведення консультацій з іншими сторонами соціального діалогу. На нашу думку, ст. 20 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України», ст. 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» необхідно
доповнити положеннями про участь зазначених органів в інших формах соціального діалогу,
передбачених ст. 8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у тому числі й колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод.
Таким чином, суб’єктами права на ведення переговорів з укладення колективних угод законодавцем визнаються сторони соціального діалогу, як вони закріплені у ст. 4 Закону Украї
ни «Про соціальний діалог в Україні»: профспілкова сторона, сторона роботодавців, сторона
органів виконавчої влади. Саме сторони соціального діалогу є сторонами колективних переговорів, які мають своїх представників: профспілки, їх об’єднання, організації роботодавців, їх
об’єднання, а у передбачених ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди» випадках — спільний представницький орган; Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади. Участь у колективних переговорах з укладення
угод на національному, галузевому, територіальному рівні беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об’єднання, організації роботодавців, їх об’єднання.
Суб’єктами права на ведення переговорів і укладення колективного договору є сторона
працівників і сторона роботодавця, яких представляють, відповідно, первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів
представники (представник) працівників, і роботодавець та/або уповноважені представники
роботодавця.
Конкретних осіб, які представляють сторін соціального діалогу на відповідному рівні, слід
вважати учасниками колективних переговорів. Це члени робочої комісії, яка відповідно до
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ч. 5 ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» утворюється з представників
сторін для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору, угоди. Крім
осіб, які беруть участь у переговорах як представники сторін, учасниками переговорів є спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій; експерти, у разі призначення експертиз.
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Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Суб’єкти права на ведення переговорів і укладення колективних до
говорів, угод
У статті аналізується коло суб’єктів права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. Виділяються сторони та учасники колективних переговорів. Вносяться пропозиції щодо
удосконалення їх законодавчого закріплення.
Ключові слова: колективні переговори, право на ведення переговорів, сторони соціального діалогу.
Чанышева Г. И., Чанышев Р. И. Субъекты права на ведение переговоров и заключение коллективных
договоров, соглашений
В статье анализируется круг субъектов права на ведение переговоров и заключение коллективных
договоров, соглашений. Выделяются стороны и участники коллективных переговоров. Вносятся
предложения по совершенствованию их законодательного закрепления.
Ключевые слова: коллективные переговоры, право на ведение переговоров, стороны социального
диалога.
Chanysheva G., Chanyshev R. Subjects of the right of collective bargaining and collective agreements’
(contracts) conclusion
The circle of subjects of collective bargaining and collective agreements’, (contracts’) conclusion is analyzed
in the article. The parties and participants of collective bargaining are defined in the article. Propositions on
improvement of their legislative fixation are introduced.
Key words: collective bargaining, right for collective bargaining, parties of the social bargaining.
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ЗБЕРІГАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ВИРОБНИКІВ АВТОРСЬКОГО ПРОДУКТУ КАФЕДРИ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Ф

ормування правового світогляду йде поруч із розвитком правової науки, опануванням
нових сфер суспільних відносин, відчуваннями людини всередині правового простору
життя через певні координати дозволених дій тощо. При цьому творча праця із вироблення
авторських продуктів, зі створення об’єктів права інтелектуальної власності (далі — ОІВ)
посідає вагомі місця у роботі наукових установ, вишів, кафедр та науково-дослідних лабораторій, коли правовими нормами закріплюються деякі міжособистісні стосунки, а реш
та — існує завдяки традиціям, усталеним формам взаємодії працівників наукової установи
чи навчального закладу, ієрархії й підпорядкованості підрозділів. В умовах посилення ролі
інформаційного складника продуктивних сил і прискореного розвитку інформаційних технологій (далі — ІТ) небезпечно зростатимуть ризики порушення права на ОІВ особистості,
некоректного запозичення чужих авторських текстів (навіть плагіату), зокрема під час написання дисертаційних досліджень. За відсутності законодавчих обмежень та умов щодо
запобігання таким негативним явищам усередині колективу лабораторії, кафедри, факультету внутрішні положення наукової установи покликані удосконалити правові основи
творчої праці та захистити її результати, зміцнити міжособистісні стосунки й довіру людей.
Поширення теорії і практики з питань інтелектуальної власності (далі — ІВ) [1], у тому
числі впродовж здійснення науково-технічної діяльності [2], за особливостями її створення
викладачами й інженерно-технічними працівниками [3; 4], обліку [5; 6] створює теоретичне підґрунтя для розв’язання проблематики інтелектуальної праці викладачів та відповідного зберігання її результатів у вигляді завершених виконанням (зареєстрованих) об’єктів чи
таких, що перебувають у стадії виготовлення, але вже набувають ознак авторського права.
Так, під час первинних дискусій понад 60 % часу для пересічного викладача присвячувалося обговоренню правил створення та захисту інтелектуального продукту, уникнення спірних
питань, профілактиці порушень авторського права [6]. При цьому особисту зацікавленість
виявляли викладачі, які не мають наукового ступеня доктора наук (понад 70 % від загалу
учасників дискусії). Також відчутно тематика обговорень переходить від простіших об’єктів
навчально-методичного забезпечення до більш складних — наукових статей, монографій,
колективних наукових монографій [7]. Тому важливим стає зберігання результатів авторської праці під час дискусій та їхнього обговорення сторонніми особами, що не брали участі
у створенні авторського продукту.
Метою статті є визначення можливостей зберігання прав інтелектуальної власності особи — виробника авторської продукції, що створюється упродовж його спільної праці з колективом кафедри, через внутрішні нормативні документи вишу, наукової установи.
Наукова робота кафедри, звичайно, різноманітна та формує стрижень навчального процесу. Внаслідок наукових розвідок відбувається оновлення інформаційно-методичного забезпечення кафедри, встановлюються нові зв’язки у просторі освіти. Якщо кафедра підтримує
наукові зв’язки із провідними науковцями, установами країни, кращими суб’єктами госпо-
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дарювання, її науковий розвиток проходить активно, студенти отримують новітню інформацію та добрі професійні навички.
Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої
діяльності або на інший об’єкт права ІВ, визначений Цивільним кодексом України і спеціальними законами України [8]. Авторський продукт створюються у результаті науково-технічної
діяльності працівника й містить ознаки ОІВ. Зберігання права інтелектуальної власності —
комплексні заходи, які впроваджуються у первинному ланцюзі вироблення науково-технічної продукції, стосовно обліку, захисту та передачі у користування створених ОІВ, а також
попередження неправомірних дій із використання ОІВ, які було створено іншими особами,
й удосконалення організаційно-правових умов обігу ОІВ (профілактика системи зберігання
прав інтелектуальної власності).
Документами, в яких відображається науковий доробок працівників кафедри, є: щорічний План наукових досліджень; Звіт про наукову роботу кафедри за календарний рік; інформаційні матеріали, що становлять наукову цінність; картки науково-дослідних робіт (далі —
НДР) та інші інформаційні ресурси. Систематизацію та зберігання цих паперів забезпечує
кафедра у Номенклатурі справ.
Організація науково-технічної діяльності первинного виробничого ланцюга — кафедри,
лабораторії — передбачає залучення до дослідницької праці певних категорій працівників,
які на постійній основі виконують наукові дослідження за її тематикою — старших наукових співробітників, наукових співробітників та молодших наукових співробітників [3]. Також
наукові дослідження виконують штатні викладачі кафедри упродовж другої половини робочого дня [9]. Звичайно, до наукової роботи кафедри не залучаються працівники, що обіймають посади провідного та головного наукового співробітника — це більш природно науководослідним установам.
До осіб, що обираються або призначаються на посаду старшого наукового співробітника
й наукового співробітника, висуваються такі вимоги: наявність наукового ступеня або вченого звання; наявність повної вищої освіти та досвіду керівної (науково-дослідної) роботи
впродовж певного часу, якщо особа не має наукового ступеня або вченого звання. Посади
молодшого наукового співробітника заміщуються особами, які мають повну вищу освіту.
Тобто окремих вимог стосовно зберігання ОІВ законодавство з авторського права [10] до цих
категорій виробників авторського продукту не висуває, й вони мають бути прописані окремо.
Організація наукової діяльності відбувається згідно з нормами Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» [3]. Так, ст. 6 цього Закону визначено основні права
наукових працівників кафедри. Окрім цього, їм можуть надаватися додаткові права, наприклад ті, що треба враховувати під час зберігання ОІВ: бути обраними до вченої (науково-технічної) ради факультету; брати участь у розробці та обговоренні основних напрямів і програм
наукових досліджень, що запроваджуються на кафедрі, а також брати участь в обговоренні
питань навчально-виховної роботи зі слухачами, студентами, магістрантами; брати участь
у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, виступати на них із доповідями та
повідомленнями (за умови нерозголошення державної таємниці, конфіденційної інформації
тощо); користуватися лабораторіями, експериментальними майданчиками, установками, обчислювальною технікою, читальними залами, бібліотеками вишу під час проведення наукових досліджень, а також маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням; брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних,
наукових працівників; проводити навчальні заняття зі слухачами, студентами, магістрантами
згідно з установленим розкладом та порядком організації навчального процесу.
До обов’язків наукових працівників кафедри віднесено ті, що передбачені у ст. 6 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також такі: бути обізнаними щодо
наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень у відповідній галузі знань за напря-
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мом досліджень кафедри; володіти методологією наукового дослідження, впроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок; бути обізнаними з порядком
укладання та виконання договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими науковими установами, зокрема у сфері захисту авторських прав та інтелектуальної власності; володіти методикою проведення наукових експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації; проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і
практичний досвід функціонування економіки, органів влади; брати участь у наукових конференціях, семінарах та готувати науково-технічну продукцію (статті, доповіді) для наукових фахових видань; брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, задач), результатів наукових досліджень,
у тому числі й таких, що одержані в інших вишах та науково-дослідних установах, і давати їм
об’єктивну оцінку; забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.
Тобто яких-небудь зобов’язань щодо зберігання чужих авторських продуктів під час здійснення наукових досліджень і науково-технічної діяльності для працівників не передбачено. Відповідно до прав і обов’язків наукових працівників кафедри для них розробляються
функціональні посадові обов’язки, де можна додатково передбачити такі обов’язки в частині
створення авторського продукту.
До інженерно-технічного складу кафедри належать працівники, які обіймають відповідні посади згідно зі штатним розкладом: інженер, провідний інженер, технік. Посади інженерно-технічного складу комплектуються особами, що мають вищу (неповну вищу) освіту,
а також середнього технічного персоналу, які мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі з комп’ютерною технікою та обладнанням. Функціональні
обов’язки посадових осіб інженерно-технічного складу розробляються у встановленому порядку і затверджуються завідувачем кафедри. Звичайно, на цю категорію працівників можуть
покладатися лише технічні функції щодо зберігання або профілактики права ІВ.
До навчально-допоміжного складу кафедри належать працівники, які обіймають відповідні посади згідно зі штатним розкладом (методист, лаборант, старший лаборант) і забезпечують проведення її навчальної діяльності. Функціональні обов’язки для них розробляються
у встановленому порядку, затверджуються завідувачем кафедри, що також може передбачати
виконання певних дій зі зберігання ІВ та її об’єктів.
До змінного складу кафедри належать працівники, які навчаються (аспіранти, докторанти, стажисти), студенти чи магістранти, які проходять навчання за навчальною програмою й
водночас залучаються до виконання робіт із навчального процесу, науково-дослідної діяльності. Звичайно, ця категорія виконавців робіт не має доступу до готових ОІВ, однак системою зберігання права ІВ може передбачатися окремий облік осіб, що брали участь у наукових
дослідженнях із зазначенням рівня доступу до ОІВ. У межах усіх груп науково-технічних працівників існує небезпека ризику втрати недоторканності права ІВ, часткового запозичення
чужих ідей, методів дослідження, даних експерименту тощо.
Вироблення готових ОІВ (навчально-методичні матеріали, посібники, монографії тощо)
проходить процедури погодження іншими адміністративними і навчальними підрозділами
вишу, наукової установи (факультетами, суміжними кафедрами, відділами тощо) за процедурами та на основі внутрішніх документів, що відповідають нормативним актам у сфері
вищої освіти. З наведеного у Законі України «Про вищу освіту» Переліку нормативних та
внутрішніх документів з організації навчання [3] понад половина позицій має розроблятися
кафедрою за рахунок авторської творчої праці викладачів та потребує зберігання (захисту,
обліку, реєстрації, нагромадження тощо). Водночас розробку навчальних планів (навчальні
робочі плани) та деяких інших складників науково-методичного забезпечення винесено за
межі компетенції викладацького складу кафедри. Ці елементи ІВ обліковуються окремо, наприклад, за типологією Номенклатури справ вишу.
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Документообіг кафедри — важливий елемент у системі зберігання ІВ, через який можна
первинно ідентифікувати створені ОІВ, порівняти їхню змістовність з іншими доробками
кафедри, оцінити професійну якість авторського виконання виготовленої науково-технічної
продукції та вирішити багато інших завдань. Внутрішні документи складаються із декількох
груп (хоча класифікація є досить умовною й залежить від завдань створення науково-технічної продукції): вхідна та вихідна кореспонденція; нормативні документи з організації навчального процесу; навчально-методична документація; звітна документація; кадровий документообіг, що залишається на кафедрі; журнали реєстрації; папери з науково-дослідних
робіт та організації наукових досліджень студентів; первинні матеріали, що становлять підґрунтя наукового аналізу; творчі проекти, колективні монографії тощо; об’єкти права інте
лектуальної власності; папери зі стажування та підвищення кваліфікації; документи, що стосуються впровадження результатів наукових досліджень.
Тобто серед загальної класифікації дев’ять позицій (75 %) безпосередньо стосується виготовлення ОІВ та повинні відповідати умовам зберігання ІВ. Для цього потрібен спеціальний Порядок проходження науково-технічної продукції через погоджувальні процедури
вишу (наукової установи, підрозділу), який необхідно розробити до початку таких процедур
із обґрунтуванням етапів, строків виконання, прав автора щодо подання твору до іншої узгоджувальної інстанції, установи тощо, а також гарантії недоторканності авторського права
виробника науково-технічної продукції від сторонніх осіб. Структурно такий Порядок має
вміщувати: загальні положення та терміносистему; процедуру обліку кожного наново створеного ОІВ та осіб, що отримують доступ до нього під час погоджувальних процедур; опис
ризиків втрати прав ІВ; гарантії авторам з боку установи щодо зберігання недоторканності
авторського права на твір, інших ОІВ; інші спеціальні умови. Порядок покликаний забезпечити недоторканність авторського продукту, його збереження від неправомірного використання, часткового запозичення авторських ідей, методів тощо.
Отже, інновації та створення об’єктів права інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень становлять окремий сектор роботи кафедрального колективу вишу.
Зберігання авторського права та інших прав інтелектуальної власності під час наукових досліджень формує правовий світогляд людини. Доцільним вважається видання спеціального
Порядку проходження науково-дослідної продукції через погоджувальні процедури вишу,
наукової установи, який би ґрунтувався на терміносистемі вищої освіти і права інтелектуальної власності, враховував особливості створення інтелектуальної власності у науковому
середовищі, відповідав завданням зберігання об’єктів права інтелектуальної власності від неправомірного використання. У подальшому перспективним є порівняльний аналіз систем
зберігання авторського продукту, що стимулюватиме інтелектуальну працю викладачів вишів та підвищуватиме її продуктивність.
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ри у вищому навчальному закладі
Розглянуто технологію зберігання авторських продуктів і об’єктів інтелектуальної власності кафедри через спеціальні погоджувальні процедури вищого навчального закладу. Запропоновано структуру
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продукція.
Кондрашихин А. Б. Сохранение прав интеллектуальной собственности производителей авторского продукта кафедры в высшем учебном заведении
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ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ПРАВА,
ЙОГО ПАРАДИГМАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ
І СВІТОГЛЯДНІ ФУНКЦІЇ

П

раво своїми окремими сторонами, як вважав Б. Кістяківський, належить до різних сфер.
При цьому в кожній із них право потребує окремого дослідження. Знання, отримані в
результаті таких досліджень, мають зводитися в окремі поняття: 1) державно-організаційне;
2) соціально-наукове; 3) психологічне і 4) нормативне поняття права. Науковець розглядав
три основні складові соціального: суспільство, державу і людину. Досліджуючи людину, він
визначив її як суспільного індивіда, який у суспільстві стає таким через самоусвідомлення
(індивідуальний дух). Людина, на думку Б. Кістяківського, — це основа права, «уповноважена та дисциплінована правом особа, основа правопорядку», тоді як «особа людини і сукупність осіб, тобто суспільство, складають основу як права, так і держави» [1, c. 335].
З появою некласичної парадигми соціального знання, корені якої сягають феноменології Є. Гусерля і В. Дільтея (середина XX ст.), сформувалося уявлення про конституюючу діяльність суб’єкта як частини об’єктивного світу. У центр уваги нової суб’єктивістської парадигми були поставлені не об’єктивні процеси соціальної упорядкованості, а порядок, який
формується у свідомості суб’єкта у процесі інтерпретації ним соціальної дійсності. Людина
не відображає у своїй свідомості світ, а конструює його; і такий спосіб наповнює іншим смислом, який обумовлюється незалежністю суб’єкта до певного типу культури, соціального, ціннісного, контекстуального простору.
Відповідно, змінилося і завдання юридичної науки. Вона намагається осмислити залежність права від людини.
На нашу думку, пізнавальний потенціал категорії «право» може реалізуватися виключно у
системному зв’язку. По-перше, з такими поняттями, як природне право, позитивне право і
правовий порядок, що є предметоутворюючим, відповідно, природноправних, нормативістських і соціолого-юридичних наукових моделей пізнання права. По-друге, через систему категорій галузевих і прикладних юридичних наук. По-третє, у зв’язку з предметоутворюючими
поняттями інших наук, які так чи інакше використовують поняття «право» для змістового
розкриття суті свого предмета тощо. По-четверте, у межах наукової парадигми, здатної відповідати трьом основним вимогам: міждисциплінарності, синтезу (але такому, що спроможний
відкрити нову реальність за умови дотримання дисциплінарної семантики термінологічної
означеності понять, як вони утвердилися у класичній юридичній науці); відмови від механістично-редукціоністських конструкцій у процесі наукового пізнання права, які втратили свій
пізнавальний ресурс у межах нової світоглядної і загальнонаукової парадигми.
Право й людина — пов’язані явища (їхні взаємовідношення вивчає антропологія права). У «боротьбі за право» люди можуть проявити свої ненайкращі якості. Звідси і завдання
права — бути стабілізатором, сприяти вирішенню конфліктів та стимулювати прояв кращих
людських якостей. Розвиток права в ідеалі — це олюднення права, рух до людського права
шляхом вдосконалення людини [2, с. 26].
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Відновлення загубленого «за Буття» призначення людини є єдиною вагомою перспективою розвідок у сфері наукового усвідомлення долі права та пошуків його подальших шляхів.
Отже, усвідомлення долі права повинно прямувати шляхом тлумачення «волі» та мислення.
Існує особлива потреба вирізнити й зрозуміти думки, пов’язані з правом. Оскільки думка
зайняла зараз найвищий ранг, то й право потрібно розглядати як напрям думки.
Право й моральні підвалини, дійсний світ права й моральності можна охопити думкою,
через думку цей світ набуває осмисленої форми [3, с. 8–11].
Значну частину права становлять цінні формальні якості інтелектуальної та вольової
діяльності. А з усіх формальних цінностей право як найбільш досконала форма відіграє найважливішу роль. Право набагато більше дисциплінує людину, ніж логіка і методологія, або
ніж систематичні вправи волі [4, c. 615].
За твердженням екзистенціалістів, людина — це істота метафізична, яка не може існувати
не присвячуючи свого життя чомусь безумовному. Життя дається як деяка доля, шлях, який
ставить питання про співвідношення у цій долі фатальності, випадковості та вільного вибору.
Людина не просто живе, а переживає своє буття, будучи суб’єктом своїх відчуттів, таких як
відчуття обов’язку, відповідальності за співучасливість, терплячість, відвертість та ін.
Людині властиво за природою тяжіння до кращого у помислах та діях і саме в умовах екзистенційної ситуації вона робить свій головний вибір на користь духовності чи бездухов
ності, перевертаючи глибинні прошарки своєї ментальності. Духовне життя складається з
екзистенційних протиріч і виражається у діалектиці душевних порухів. Тобто передбачається
узгодження індивідуального і соціального через інтеграцію свідомого і несвідомого, раціонального і нераціонального в самій людині, де індивідуальне не тільки співвідноситься, а й
протистоїть соціальному, а у своєму вищому прояві означає протидію тискові суспільного
оточення з метою відстоювання своєї природної чистоти та досконалості на противагу суспільним катаклізмам та дисгармонії.
Сьогодні теорія і філософія права потребують дослідницького, методологічного антропоцентризму, що дозволить, з одного боку, глибше проникнути в сутність права через пізнання
природи людини, а з другого — допоможе краще зрозуміти природу людини через пізнання
сутності права. «Своєрідність нинішньої соціально-історичної ситуації полягає в тому, що
в ній зійшлися разом катастрофічне і ренесансне начала, тенденції загибелі старого і народження нового. У межах людського духу вони схрестилися як різнонаправлені світоглядні
вектори, породжуючи безліч найгостріших психологічних і морально-правових дисонансів»
[5, с. 4–5]. У цьому особливість сучасного духовного клімату і співчуття тих, хто живе й усвідомлює право в нинішню епоху.
Нове бачення на сутність права можливе тільки через заперечення метафізичного суб’єкта
і відкидання класичного тексту, при переході до нового розуміння суб’єктивності і тексту. Духовне життя складається з екзистенцій цих суперечностей і виражається у діалектиці душевних рухів. Тобто передбачається узгодження індивідуального і соціального через інтеграцію
свідомого і несвідомого, раціонального і нераціонального в самій людині, де індивідуальне
не тільки співвідноситься, а й протистоїть соціальному, а у своєму вищому прояві означає
протидію тискові суспільного оточення з метою обстоювання своєї природної чистоти та досконалості на противагу суспільним катаклізмам та дисгармонії [6, с. 8].
Скориставшись давньогрецьким поняттям парадигми, реконструйованим Т. Куном у
«Структурі наукових революцій» і запровадженим ним для дослідження історії науки, можна
виявити й певні парадигмальні позиції, щаблі в розвитку і філософії права. Тут ми посилаємося на книгу Ю. Габермаса «Nachmetaphysisches Danken» в якій він виокремлює такі парадигмальні способи мислення, як онтологічний, рефлексивний і лінгвістичний [7, с. 20].
Подібну думку висловлює К.-О. Апель, виокремлюючи такі парадигмальні фази в історії
філософії: онтологічну метафізику, трансцендентальну філософію свідомості, або філософію
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суб’єкта, і, нарешті, трансцендентальну семіотику, інспіровану аналітичним, прагматичним
і герменевтичним поворотом у сучасній філософії [8, с. 22]. Історично цими парадигмами позначався той чи інший спосіб запитувань, домінування якого окреслювалося тим, що Аристотель називав першою філософією.
Так, домінантою в першій парадигмі, властивій античній філософії, зокрема й Аристотелевій, було запитання про буття сущого, і хоча на противагу конкретним наукам це запитання було всезагальним, однак воно становило головний мотив запитувань цих наук, безпосередньо звертаючись до становища речей у світі, самої будови буття. У другій, підготовленій
Р. Декартом та англійськими емпіриками парадигми, яка дістала свого класичного прояву у
філософії І. Канта, ставилося питання про можливості та умови пізнання сущого як предметів свідомості, що побудовані на засадах мислення, самосвідомості або розуму. Тому в І. Канта онтологію заступає трансцендентальна філософія, яка на місце речей ставить синтетичне
пізнання a priori. Третю парадигму як першу філософію можна зрозуміти, розглядаючи її під
кутом зору трансформації та радикалізації Кантової трансцендентальної філософії, зокрема
й загострення проблеми про трансцендентальну саморефлексію розуму як відповідь на запитання «як можлива трансцендентальна критика розуму?».
Варто зазначити, що порівняно з Т. Куном, який парадигмальні зміни як революції в науці
розглядав історично, сучасна філософія (наприклад, К.-О. Апель, Ю. Габермас, В. Гьосле)
під парадигмами розуміє не певні історичні етапи розвитку філософії, а методологічні ознаки
трьох фундаментальних запитувань.
На відміну від мовноаналітичного, мовнопрагматичного та мовногерменевтичного поворотів, що спираються на ідею детрансценденталізації повсякденного мовлення, а отже,
контекстуалізм і мовну й культурну обумовленість нашого мислення, пізнання та моральної
свідомості, заперечуючи їхню універсальну значущість, годі казати про граничне обґрунтування; трансцендентальна семіотика як перша філософія прагне спростувати тотальну обумовленість нашого пізнання і моральних норм контекстом мовлення, культури та історії,
ставлячи питання про граничне обґрунтування теоретичної і практичної філософії.
Спираючись на такий підхід, ми пропонуємо застосувати зазначені парадигми в теорії
і філософії права.
Якщо право є людським творінням, то усвідомлення його сутності неможливе без розуміння природи людини, її здібностей, прагнень. Отже, розуміння права мусить розпочинатися з антропологічного моменту.
Регулятивність права — це похідна пізнавальної сутності права. Якщо норми права, закони не стосуються свідомості людини, тоді вони самі втрачають будь-який зміст, тому що
регулятивність становить основне призначення правових норм. Не регулюючи поведінку
людей, норми права перестають бути правовими [9, с. 102–105].
Соціологічній школі притаманне глибоке розуміння права. Воно тлумачиться як система правових відносин, зміст яких задається самими економічними відносинами володіння,
власності, обміну, формою прояву яких є договір, юридична угода. Право, таким чином, похідне, воно є наслідком саморозвитку економіки. Відносини володіння, власності за своєю
природою — це такі правові зносини, що можуть існувати до закону і поза законом. І якщо
писаний закон нехтує такою специфічною природою відносин володіння та власності, а тим
більше спробує нав’язати свою волю природному перебігу подій у відносинах між власниками товару, то такий закон приречений до нехтування ним. Право у своїй цілісності є поняттям соціологічним, а не юридичним [10, с. 5–6].
У своєму визначені і дослідженні права сучасна національна теорія має робити наголос на
взаємодії духу і матерії, ідей і досвіду. Вона мусить звести в одне ціле всі три традиційні школи
юриспруденції — політичну (позитивізм), етичну (теорія природного права) та історичну (істо
рична юриспруденція) — і створити інтегровану, єдину юриспруденцію, яка синтезує всі три
традиційні школи і вийде за її межі.
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На нашу думку, юридична антропологія робить істотний внесок у розуміння архаїчного
права, розглядаючи людину як homo juridicus, як єдину юридичну істоту з усіх живих істот,
здатну створювати норми і дотримуватись їх, у той час, як у інших живих істот можливі лише
звички [11, с. 61–62].
В об’єктивному сенсі право можна розглядати як систему загальнообов’язкових, формально визначених норм, встановлених і забезпечуваних силоміць державою й спрямованих на
регулювання поведінки людей та їхніх колективів відповідно до прийнятих у цьому суспільстві підвалин соціально-економічного, політичного і духовного життя (об’єктивне право).
У суб’єктивному сенсі право — передбачена (чи незаборонена) законом або іншим правовим актом можливість особи володіти майновим чи немайновим благом, діяти у певній ситуації способом, установленим правовою нормою чи утриматися від здійснення відповідного
діяння (суб’єктивне право). Як приклад суб’єктивних прав можна навести цивільні права й
свободи, права осіб у процесі комерційної чи некомерційної діяльності та ін.
П. Сорокін розрізняє дві спеціальні функції права, що іменуються, відповідно, розподільною та організаційною. Однак, оцінюючи вплив права на поведінку людини і перебіг
суспільних подій, автор виокремлює додатково три основні форми такого впливу: чисто
мотиваційне; вплив його як примусової сили; вплив, що базується на повторенні та звичці
(«дресируюча роль права»).
Зважаючи на можливі соціальні прояви права, П. Сорокін конструює його комплексну узагальнюючу характеристику і зводить її до трьох основних вимірів: право як правила поведінки;
як правила і норми у вигляді правових переконань; як переконання, реалізовані й об’єктивовані
в джерелах права, різних інститутах політичної організації суспільства [12, с. 116–117].
На нашу думку, детермінувати напрямок життєдіяльності соціального суб’єкта (особистості, колективу, суспільства) — суть регулятивної, основної функції права. У той же час ця
функція інтегральна. Аргументацією її є низка інших функцій. Найважливішими з них обумовлені структури права. До них, насамперед, відносяться такі функції: 1) онтологічна; 2) розуміння; 3) аксіологічна; 4) гносеологічна; 5) методологічна; 6) сугестивна.
Саме собою право не є чудесним талісманом, що автоматично забезпечує суспільству
досягнення певних соціальних цілей та результатів. Для практичної реалізації потенційних
можливостей права необхідне дотримання щонайменше декількох попередніх умов, серед
яких найважливішу роль відіграють: по-перше, адекватне відображення соціального змісту і
цільової спрямованості права у вимогах формально-юридичних норм, що містяться у законах
і базуються на законі, підзаконних юридичних актах; по-друге, формування відповідних державних владних структур, котрі забезпечували б реалізацію вимог законодавства з обліком
сформованих соціальних умов і можливостей.
Концепція про право у його розрізненні з законом — це онтологія права. Зазначимо, що онтологія — учення про буття, гносеологія — учення про пізнання і аксіологія — учення про цінності.
Право опосередковано соціально-історичним досвідом, і в цьому сенсі воно апостеріорне, а не апріорне. Тому природу права (соціально-історичний зміст і зміст буття права, його
сутності й існування) не слід плутати ні з правом природи (із природною даністю права), ні з
природою розуму (з апріорною даністю права із чистого розуму), хоча і розум, і природа відіграють істотну роль в історичному процесі генезису і розвитку права.
Право, як відомо, саме не діє, діють люди, і саме вільні люди, люди з незалежною волею, у своїх взаєминах виступають як суб’єкти права. Тут правоздатність і правосуб’єктність
людей виступають не тільки як правові характеристики вільних індивідів у їхніх відносинах
(у правових відносинах), а й як необхідні форми існування цієї свободи людей (тобто сутності
і буття права).
Результати низки конкретно-соціологічних досліджень підтверджують, що діючим критерієм права є суспільно-політична активність суб’єкта, що цілком узгоджується із методо-
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логічним положенням про визначальну роль діяльності. Зважаючи на це, можна зробити висновок, що важливою функцією суб’єкта права є онтологічна функція.
Наступна функція — функція розуміння, що має три основних аспекти. По-перше, ступінь
розуміння залежить від того, наскільки суб’єкт права усвідомлює функцію права у цій соціокультурній ситуації для своєї діяльності. Це сенс права. Усяке розуміння обумовлене його конкретноісторичним тлом, цілями і завданнями суспільної практики, інтересами і потребами учасників
соціальної комунікації. По-друге, функція розуміння полягає у тому, наскільки суб’єкт права
усвідомлює гносеологічну підставу своїх власних прав, і, по-третє, щодо інформації, яка надходить ззовні. Усвідомлюється лише та інформація, яка укладається у сітку способів представлення
і ціннісних орієнтацій, що містяться у світогляді суб’єкта. Те, що не вкладається у цю сітку, не
сприймається і навіть викликає сумнів у самому існуванні відповідних явищ.
Справжня правова діяльність заснована на істинному розуміючому праві. Нерозуміюче
право — це право з важливою вадою, котра утрудняє своєчасне коригування діяльності, що
часто призводить до високої мети діяльності, яка направляється таким правом.
Цінність у трактуванні І. Канта має значення повинності і волі. Цей апріорний світ належного конструюється філософом у відриві і протистоянні до світу сущого (до емпіричного
«буття», до сфери фактичних явищ, відносин тощо), де панують причинно-наслідкові зв’язки
і необхідність. Йдеться, таким чином, про нормативне і регулятивне значення цінностей,
котрі являють собою, за І. Кантом, апріорні імперативи розуму-мети, вимоги, формули і
максими незалежного. З цим морально належним пов’язані й ті категоричні імперативи, що
формулюються ним стосовно моралі і права. Причому правові цінності — у силу абстрактної
всезагальності права і правової форми — мають всезагальний і загальнозначущий характер.
Право, тим самим, у своєму аксіологічному вимірі виступає не просто як неформалізований
носій моральних цінностей, що характерно для природньоправового підходу, а як строго визначена форма саме правових цінностей, як специфічна форма правової повинності, відмінна від всіх інших форм повинності і ціннісних форм.
У процесі історичного розвитку обновлюється, збагачується і конкретизується сам зміст
правової повинності, увесь комплекс правових цілей-цінностей-вимог, яким повинні відповідати закони і держава.
Гносеологічна функція права має двоякий характер: безпосередній і опосередкований, передумовний. Безпосередня гносеологічна функція полягає у відношенні права до дійсності.
Тобто наскільки адекватно право відображає сутність і специфіку тієї соціально-культурної
ситуації, у якій діють люди. Це стосується всіх сфер права, того, наскільки правильно ціннісні орієнтації відображають потреби перехідного суспільства або тієї чи іншої соціальної групи. Для нас важливо, наскільки правильно вони виражають необхідні тенденції суспільства,
що оновлюється.
Основне завдання правової гносеології полягає у вивченні передумов і умов достовірного
пізнання права, у досягненні істинного знання про право і правові явища. Основне значення в аспекті правової гносеології має проблема співвідношення права і закону (позитивного
права), яка досліджена у праці В. Нерсесянца «Право і закон», а також у главі «Правова гносеологія» у «Філософія права».
Міра оптимальності, дієвості права виявляється у таких його первинних функціях, як
функція розуміння, методологічній і сугестивній, істотно залежить від її гносеологічної
функції. Вона перебуває в залежності не тільки від внутрішньої структури самого права, а й
від його ставлення до дійсності.
Найважливішою функцією права є методологічна функція. Як уже зазначалося, ціннісні
орієнтації, що містяться у суб’єкті права, виконують селективну функцію: одну інформацію
відкидають, іншу приймають. Тобто на основі пізнавальних принципів будуються відповідні
стратегії розуміння і пізнання. У цьому і полягає методологічна функція суб’єкта права.
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Його світогляд виконує як позитивну, так і критично негативну функцію у розв’язанні супе
речності між старим і новим. Так, у сучасних умовах спостерігається конфлікт між оновлюваним
змістом суспільних і старим змістом теоретичних переконань, світоглядних орієнтирів суб’єкта.
Якщо резюмувати ці та інші наші розгляди сучасних тенденцій зміни інтелектуальної культури, то можна констатувати, що резерви її вирішення полягають у використанні системносинергетичної методології. Очевидно, ми наблизилися до перегляду головної парадигми.
Маємо вже багату мозаїку нових теоретичних понять із деякими загальними характеристиками, а також факт відходу від механістичних моделей.
Для опису та дослідження глобальних психолого-природних об’єктів був запропонований
«категоріально-теологічний підхід (КТП)» [13, с. 54–55].
Абстрактно сформовані поняття, звичайно, глибше відображають сутність всезагальних
зв’язків і законів, але, у той же час, важливо зазначити, що крайність суто логічного шляху
формування абстрактних понять здатна відірвати їх від практики, замкнути у сфері абстракцій. Абстрактні поняття, ідеї, зміст яких залишається не розкритим, не можуть виступати у
своїй методологічній функції, зокрема як принципи, а отже, через них неможливе і формування наукового мислення.
У методологічній функції суб’єкта права, тобто в її впливі на практичну і теоретичну діяльність, першочергового значення набуває філософський елемент права, і філософське знання
у своєму методологічному аспекті безпосередньо впливає на способи і напрями діяльності.
Через регулятивну функцію права відбувається постійне зіставлення тих практичних справ
і поведінки суб’єкта, які він здійснює у процесі реалізації окреслених цілей, із принципами й
ідеалами. І якщо звершені дії не відповідають цим принципам і ідеалам, то у психіці людини
виникає дисонанс, який емоційно виражається у відчутті невдоволеності собою, у прагненні
«виправити» діяльність, привести її у відповідність з нормами цих принципів та ідеалів.
Регулятивна функція права значною мірою формується під впливом сугестії (навіювання).
Оскільки саме право перетворюється у сугестивну установку, воно може бути основою, на
якій добудовуються інші види установок. Якби саме право суб’єкта не виконувало сугестивної функції, то воно не могло б бути регулятором поведінки.
Як свідчать дослідження, присвячені асиметричності мозку, права півкуля «прикріплена»
до конкретних ситуацій, конкретно-часових характеристик, до цілісного образного сприйняття ситуацій. Вона не співвідносить образ з реальністю, тобто основне гносеологічне відношення — відношення ідеального образу до прообразу — поза її компетенцією, останнє —
компетенція лівої півкулі. Вона не критична, і тому є провідником сугестії. Сугестивна сила
права прямо пропорційна його чуттєво-конкретній образності.
Аналізуючи стан і проблеми наукового пізнання права, його функції, можна зробити такі
висновки.
Перехід до розуміння права як гуманістичного явища, феномену свободи від розуміння
права як винятково і цілком «силового» інституту, що міцно укоренився за довгих взаємин
людини з владою, відбувається повільно та зі значними труднощами.
Якщо право — це людський витвір, то з’ясування його сутності неможливе без розуміння
природи людини в усіх її проявах, без проникнення у потреби людини, її здібності, прагнення. Розробка антропологічної методології визначає увесь зміст розвитку «Нової історичної
науки», яка вбачає своє завдання в інтердисциплінарному підході до історичного матеріалу.
Метою антропологічної методології стає реконструкція ментальностей минулого, його «картин світу».
Суспільний порядок формується під впливом не лише об’єктивних факторів, незалежних
від людини і її волі, а й прагнень окремих особистостей. Однак деякі вітчизняні автори продовжують визначати матеріалістичну доктрину науковою методологією у новій навчальній і
науковій правовій літературі.
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На нашу думку, про феномен права доречно говорити, починаючи з ранніх стадій розвит
ку людського суспільства. Будь-яке людське суспільство визначається правом і є неможливим без встановленого правопорядку. Право є своєрідним засобом управління суспільними
справами, іманентно властивим будь-якому організованому співтовариству людей. У силу
своєї об’єктивної природи, вказану керівну функцію право забезпечує не за суб’єктивним
задумом однієї людини, групи людей, а генетично, завдяки своїм специфічним властивостям. Якби право не володіло об’єктивними керівними характеристиками, воно не могло б
регулювати поведінку і відносини людей, забезпечувати самозбереження суспільства, а тим
більше, його розвиток.
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Плавич В. П. Проблеми пізнання права, його парадигмальні позиції і світоглядні функції
У статті досліджено залежність права і людини (остання розглянута як основа права), виявлені певні парадигмальні позиції і світоглядні функції права.
Ключові слова: право, людина, парадигмальні зміни, світоглядні функції, антропологічна методологія.
Плавич В. П. Проблемы познания права, его парадигмальные позиции и мировоззренческие функции
В статье исследовано зависимость права и человека (последний рассмотрен как основа права),
выявлены определенные парадигмальные позиции и мировоззренческие функции права.
Ключевые слова: право, человек, парадигмальные изменения, мировоззренческие функции, антропологическая методология.
Plavich V. Problems of law cognition, it’s paradigmal positions and ideological functions of law
In this article dependence of law and human is being researched (human is related as a basis of law), specified
paradigmal positions and ideological functions of law are determined.
Key words: law, human, paradigmal changes, ideological functions, antropological methodology.
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ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД
НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

В

изначені, згідно зі ст. 5 Конституції України, форми народовладдя потребують конституційного закріплення засад їх здійснення та процедур реалізації, врегульованих на рівні
законів. У свою чергу, реалізації засад народовладдя передуватиме легітимація ідеї гарантування природних прав людини як основи якісного суспільного розвитку, де пріоритетом є соціальні цінності, інтереси кожного при відсутності утисків інтересів інших, справедливість,
соціальний прогрес, що визначає потребу формування та впровадження Суспільного договору.
Сама ідея Суспільного договору ґрунтується на генезисі розвитку політико-правової і філософської думки, витоки якої знаходимо у працях Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Нині
у конституціях зарубіжних держав міститься конституційна формула народоправства (конституції Французької Республіки, Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Америки). Про необхідність запровадження Суспільного договору наголошував А. Селіванов [1, с. 15]. Витоки
сучасного праворозуміння проблеми сутності і форм народовладдя сягають праць М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського. Сучасний науковий доробок представлений працями
Ю. Барабаша, А. Селіванова, О. Скрипнюка та інших вчених.
Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів уточнення норм Конституції України у частині формування ефективних конституційних способів реалізації народовладдя. Також запропоновано основні положення, які мають бути закріплені у Суспільному договорі.
Конституційні основи народовладдя являють собою загальні норми-принципи як керівні ідеї,
на яких основана державність, та спеціальні норми-принципи як основи реалізації безпосередньої та представницької форм народовладдя. При цьому можна передбачити певну відмінність
між спеціальними нормами-принципами як основами реалізації представницької форми народовладдя через діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Наявність відмінності між нормами-принципами реалізації представницької функції
органами державної влади та органами місцевого самоврядування ґрунтується на специфічних суб’єктно-об’єктних ознаках місцевого самоврядування як публічної влади територіальної громади. У пункті 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від
26 березня 2002 р. № 6-рп/2002 вказано, що «органи місцевого самоврядування не є органами
державної влади, а місцеве самоврядування слід розглядати як форму здійснення народом
влади, яка визнається і гарантується в Україні» [2]. Такий висновок сформульований Конституційним Судом України на підставі тлумачення норми ст. 5 у системному зв’язку із положеннями ст. 6 Конституції України, де зазначено про здійснення державної влади на засадах
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Закріплені в Основному Законі загальні та спеціальні норми-принципи являли б собою
основу побудови конституційної моделі реалізації кожної форми народовладдя, втілення
якої через врегулювання конституційно-правового статусу органів державної влади, органів
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місцевого самоврядування являють собою стабілізуючу основу функціонування держави, її
владних інститутів, місцевого самоврядування та основ здійснення безпосередньої форми
народовладдя. Забезпечення системності врегулювання конституційних основ народовладдя
передбачає закріплення статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування
як носіїв прав та обов’язків народовладдя у представницькій формі та суб’єктів народовладдя
у безпосередній формі. При цьому особливе місце посідає контрольна функція народовладдя.
У зв’язку з цим логічно зазначити: якщо народовладдя здійснюється у представницькій
формі, що чи можливий контроль народу як носія суверенітету та єдиного джерела влади
органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Такий контроль дозволить виявити міру і ступінь належної реалізації органами державної влади, органами місцевого самоврядування представництва. Формами контролю можуть бути звіти народних депутатів,
посадових осіб органів державної влади, громадські слухання, громадська експертиза. Слід
окремо виділити парламентський контроль як контроль вищого представницького органу,
якому народ делегував усю повноту влади через обраних легітимним шляхом народних депутатів. До форм контролю слід віднести контроль Президента України.
Встановлюючи контрольну функцію на конституційному рівні, необхідно уникнути зайвої
політизації та безпідставного ініціювання здійснення тієї чи іншої форми контролю та сформувати процедури мотивування до конструктивної взаємодії, компромісу між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, діяльність яких є предметом контрольної
функції, і суб’єкта ініціювання здійснення цієї функції з метою опрацювання того рішення,
яке буде оптимальним за існуючих умов конституційного розвитку держави. Саме такий підхід випливає із сутності народовладдя як однієї з найголовніших форм вираження соборності
у суспільстві, реальність, дієвість якої залежить від активної громадянської позиції кожного та
відповідальності перед народом і суспільством органів державної влади, місцевого самоврядування, конкретних посадових осіб, які здійснюють відповідну форму представництва.
Питання виникає стосовно прийнятності і достатності вторинного народного представництва (квазіпредставництва), що здійснюється системою державної влади, яка отримує
повноваження від Верховної Ради України та Президента України.
Спільні повноваження Верховної Ради України та Президента України реалізуються у
відносинах щодо призначення низки посадових осіб: Прем’єр-міністра України, Міністра
оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єрміністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови
Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України (п. 12 ч. 1
ст. 85 Конституції України). Тож вторинне представництво здійснюється як шляхом реалізації повноважень Верховною Радою України спільно із Президентом України, так і власних
повноважень. При цьому реалізація повноважень шляхом здійснення спільної діяльності
Верховної Ради України і Президента України здійснюється у питаннях, пов’язаних із легітимацією посадових осіб на ключових для розвитку держави посадах. Такий порядок розподілу повноважень при формуванні квазіпредставництва дозволяє забезпечити консенсус у
реалізації загальнодержавних інтересів та партійних, групових, інших інтересів через діяльність народних депутатів. У той же час Верховна Рада України в цілому та Президент України
є представниками загальнонаціональних інтересів. Органами вторинного представництва
(квазіпредставництва) виступають Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади, Рада національної безпеки і оборони України.
Вирішення питання про достатність форм реалізації влади народом через державні органи, відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України, лежить у площині врегулювання строковості
зайняття посад, відкритості та доступності інформації про діяльність органів держави, мож-
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ливості вирішення питання про позачергове припинення повноважень органів вторинного
представництва, ефективності діяльності судової влади як елементу системи стримувань і
противаг. Проте такі гарантії достатності форм реалізації народовладдя, як можливість вирішення питання про позачергове припинення повноважень органів вторинного представництва, ефективність діяльності судової влади, — їх здійснення потребує суттєвого вдосконалення. Слід при цьому вказати на системний характер проблеми забезпечення ефективності
діяльності судової влади, вирішення якої потребує значних зусиль з боку не лише законодавця, а й самої судової влади.
Не можна оминути проблему усунення конфліктності в діяльності органів державної влади. Про існування такої проблеми свідчать деякі рішення Конституційного Суду України.
Зокрема, Рішення від 26 лютого 2009 р. № 6-рп/2009, в якому суб’єкт права на конституційне подання просить Конституційний Суд України роз’яснити положення п. 18 ч. 1 ст. 85
Конституції України в таких аспектах: чи є підставою для звільнення з посади Голови Національного банку України рішення Верховної Ради України, прийняте без подання Президента
України; чи допускається припинення перебування на посаді Голови Національного банку
України — звільнення в інший спосіб, ніж за поданням Президента України [3]. Інший прик
лад — Рішення Конституційного Суду України від 17 квітня 2008 р. № 7-рп/2008 у справі
щодо припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, предмет якої стосувався офіційного тлумачення положень ст. 18 Закону України «Про Вищу раду юстиції», зокрема — чи
передбачають ці положення можливість припинення повноважень члена Вищої ради юстиції суб’єктом формування її складу поза встановленими нею підставами. Суб’єктом права на
конституційне подання виступали 63 народних депутати України [4].
Діяльність єдиного органу конституційної юрисдикції є гарантом запобігання конституційних конфліктів та ефективним способом захисту та забезпечення верховенства норм
Основного Закону. Проте джерелом конфліктів на конституційному рівні можуть бути різні
інтереси, які стосуються одного і того ж предмета.
Одним зі шляхів запобігання конституційних конфліктів є врегулювання погоджувальних процедур саме на конституційному рівні, що дозволило б не лише уникнути конфліктної
ситуації, а й створити конституційний механізм реалізації представницького народовладдя,
враховуючи припис ст. 3 Конституції України про те, що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави».
Вказуючи про Суспільний договір як правову форму політичних відносин у державі у контексті реалізації засад народовладдя, слід зазначити про Конституційний Договір 1995 р. між
Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття
нової Конституції України. Попри неоднозначну оцінку Конституційного Договору вченими
і політиками, єдиною була думка вчених про виконання ним ролі «політичного балансиру» й
убезпечення від надмірного загострення політичної ситуації.
Необхідність його укладання визначається втратою реального зв’язку між державою (в особі
органів державної влади), органами місцевого самоврядування і народом через пріоритет імперативу, засобів адміністрування над органічною функцією обслуговування інтересів кожного
у межах погоджених правил поведінки, яку має реалізувати держава. Сама природа консенсуальності не допускає одностороннього волевиявлення, а вказує на необхідність узгодження
волі стосовно автономних учасників політичного процесу. Укладання Суспільного договору є
основою формування громадянського суспільства, в якому кожен реалізується як громадянин
на благо суспільства і держави, а не політичної влади, і завдяки чому природні права трансформуються у громадянські, коли благо кожного стає благом усіх, і навпаки.
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Суспільний договір закріплює політичну волю кожного громадянина йти на взаємні поступки у процесі пошуку погодженого і компромісного варіанта суспільної поведінки та гарантування погоджених цінностей з боку держави, її апарату, що делеговано народом. Мета
його укладання полягає у формуванні погодженої волі народу, недопущення узурпації влади
державою, її органами (посадовими особами). Ця мета реалізується шляхом легітимації балансу інтересів народу і державної влади та місцевого самоврядування.
У Суспільному договорі мають бути закріплені:
• пріоритет прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина над інтересами держави;
• виключне право Українського народу визначати і змінювати конституційний лад у державі;
• протидія у будь-який спосіб узурпації влади;
• виключне право народу надавати Верховній Раді України конституційні повноваження
виражати його суверенну волю;
• передача повноважень органам державної влади та органам місцевого самоврядування
здійснювати права власника від імені Українського народу
• делегування державі збереження генофонду Українського народу;
• вимога від держави дотримання правопорядку, заборона створення і функціонування
збройних формувань, не передбачених Конституцією;
• делегування Верховній Раді України вирішувати питання розташування іноземних військових баз на території України;
• гарантування реалізації права кожного громадянина брати участь в управлінні державними справами, здійснювати волевиявлення на всеукраїнських та місцевих референдумах, обирати Президента України, виступати владною силою у формуванні органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
• реалізація мети організації державного апарату — забезпечення прав та свобод людини
і громадянина;
• збалансованість обсягу повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення їх здатності підкорятися волі Українського народу;
• відправлення правосуддя та здійснення помилування іменем Українського народу;
• відповідальність влади перед народом.
Порушення громадянських прав, які є висхідними від зобов’язань, закріплених у Суспільному договорі, тягне за собою застосування адекватних заходів захисту з боку держави, якій
народ делегує таке право та визначає способи його реалізації. Бути членом громадянського
суспільства — це означає спроможність взяти кожному на себе відповідальність за дотримання правил, закріплених Суспільним договором, та усвідомлення можливості зазнати покарання за порушення цих правил.
Отже, Суспільний договір має включати не тільки загальні основи народоправства, а й
взаємну відповідальність кожного перед кожним, а також перед державою, якій делеговано
народом здійснювати владарювання на засадах «служіння» народові. При цьому і держава
має нести відповідальність перед кожним членом суспільства, народом.
У Суспільному договорі мають бути відображені:
• мета і принципи укладання;
• засади реалізації природних прав народу та гарантування невід’ємного права народу на
установчу владу;
• засади «служіння» держави народу;
• відповідальність держави перед народом;
• способи здійснення реальних форм керівництва країною;
• правосуб’єктність органів держави як суб’єктів, яким народ делегує право реалізувати
принцип народовладдя;
• засади застосування Збройних Сил України.

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

85

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Таким чином, доведено необхідність уточнення норм Конституції України у частині визначення основ реалізації народовладдя, формування ефективних конституційних способів
реалізації народовладдя, особливо шляхом регламентації погоджувальних процедур, усунення конфліктності у механізмі держави. Стосовно Суспільного договору слід зазначити, що
ним має бути охоплено найбільш гострі політичні і державотворчі питання за якими слід досягти консенсусу у суспільстві. Укладанням Суспільного договору легітимуються основи народоправства, які отримують своє закріплення у приписах Конституції як Основного Закону
держави Україна.
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Рябченко О. П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні
Стаття присвячена обґрунтуванню напрямів уточнення норм Конституції України у частині визначення основ реалізації народовладдя, формування ефективних конституційних способів реалізації
народовладдя, особливо шляхом регламентації погоджувальних процедур, усунення конфліктності у
механізмі держави. Окрема увага надана Суспільному договору як правовій формі політичних відносин у державі у контексті реалізації засад народовладдя.
Ключові слова: конституційні засади, народовладдя, Суспільний договір.
Рябченко Е. П. К вопросу конституционных основ народовластия в Украине
Статья посвящена обоснованию направлений уточнения норм Конституции Украины в части определения основ реализации народовластия, формирования эффективных конституционных
способов реализации народовластия, особенно путем регламентации согласительных процедур,
устранения конфликтности в механизме государства. Отдельное внимание уделено Общественному
договору как правовой форме политических отношений в государстве в контексте реализации основ
народовластия.
Ключевые слова: конституционные основы, народовластие, Общественный договор.
Ryabchenko О. To the question of the constitutional principles of democracy in Ukraine
The article is devoted to substantiation of directions of clarification of the Constitution of Ukraine provisions
in terms of determining the basis of democracy implementation, forming of effective constitutional ways of
democracy realization, especially by conciliation procedures regulating, elimination of conflicts in the state
mechanism. Special attention is paid to the social contract as a legal form of political relations in the state in the
context of the implementation of the principles of democracy.
Key words: constitutional principles of democracy, the social contract.
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РОЗПОДІЛ ВЛАД І ПОВНОВАЖЕНЬ
У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ:
ЄВРОПЕЙСЬКЕ Підґрунтя ПРИНЦИПУ
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

У

європейській цивілізації право захищати свою гідність і свободу здобуте великими зусиллями та жертвами не одного покоління людей. Одним з інституційних механізмів
цього права став принцип верховенства права, який як інтелектуальна традиція затвердився
на Заході в добу Середньовіччя [1, с. 25]. Відправним пунктом осмислення і початком затвердження принципу верховенства права стали події «папської революції» (Г. Берман) в епоху,
коли були зроблені перші кроки з руйнування холізму середньовічної ментальності й юридичного оформлення поділу повноважень світської і духовної влади. Щоб глибше усвідомити
відправні аксіологічні параметри традиції верховенства права і виявити юридичні інститути
захисту людської гідності, що практично затверджуються завдяки цьому принципу, нам слід
зробити історико-юридичну розвідку щодо затвердження розподілу владних повноважень у
Середньовіччі.
У дослідженні цього питання автори будуть спиратися на праці С. Аверінцева, Г. Бермана, О. Гьоффе, Г. Денцера, Л. Дюмона, Е. Жильсона, Г. Майорова, У. Маца, А. Погоняйло,
Г. Рауша, М. Суїні, Б. Таманаги та ін.
Зсув Середньовіччя у бік розщеплення світоглядного синкретизму та утвердження права
на існування унікального і вільного індивіда, яскраво проявився у розподілі влади та повноважень на світську і духовну. У своїй концептуальній основі «папська революція» ґрунтувалася на новозавітньому концепті — насамперед на заклику Ісуса Христа: «Богу — богове, а
кесарю — кесареве» (Мк. 12:17); на Августиновій концепції двох градів: Божого (civitas Dei)
і земного (civitas terrena) та Гелазієвій доктрині «двох мечів». Остання доктрина, на думку
Л. Дюмона, проголошувала принцип «ієрархічної взаємодопомоги». Особливо яскраво це
проявлялося у фрагменті тексту папи Гелазія: «…у справах, що торкаються суспільного порядку, церковні ієрархи усвідомлюють, що імперська влада дарована Тобою зверху, і самі
будуть покарані Твоїми законами, адже страшить їх у мирських справах виявитися противниками твоєї волі». Тобто, як зауважує французький вчений, священнослужитель підкоряється
царю у земних справах, котрі торкаються суспільного порядку і, таким чином, розмежовується auctoritas духовенства і роtestas царів [2, с. 90–91].
Гелазієвська доктрина була осмислена світською владою як можливість включення ідеї
«двох мечів» у площину нової християнської імперії, на кшталт візантійського цезаропапізму. Такі амбіції оцінювалися ідеологами світської влади в межах старозавітних текстів — як
«Новий Ізраїль», яким мусить правити новий Давид. Отже, Старий Заповіт став основою сакралізації світської влади, тексти якого проголошували, що витоками мудрості царів є люд-
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ський досвід і роздуми, які надані йому Богом. Ці здібності передавалися по крові обрядом
королівського помазання (onction). Поєднуючись, вони розширювали межі уявлення про сакральну природу світської влади, яка отримувала Божу благодать. Завдяки такій концепції
світська влада прагнула підкорити собі духовну владу, що реалізувалося у домінуванні імператорів і королів у Х–ХІ ст. над єпископами і частково над папами. Це сприяло втраті авторитету церкви, політичної й духовної цілісності Західного світу.
Кинув прямий виклик амбіційним прагненням і принципу священної суті світської влади
Григорій VII. На думку Ч. Тейлора, григоріанські реформи (їх основні декларації — Dictatus
Papae) ставили за мету встановлення уявлення про «режим, в якому люди підпорядковувалися б владі, що ставить повноту справедливості собі за приклад» [3, с. 387]. З цією метою
необхідно було концептуально виявити необхідність розподілу функцій, прав та визначення
засобів їх реалізації, які повинні бути юридично закріплені між світською і духовною владою.
Спираючись на Августинову доктрину гріховності світської влади і теорію «вселенського
правління» (reqnum uneversale) Апостольського престолу, Григорій VІІ осудив та звинуватив
світських правителів у віроломному прагненні захоплення влади, в її первісній гріховності.
У цьому сенсі пантифік в одному зі своїх листів риторично запитує: «…кому не відомо, що
королі та герцоги походять від людей, які не знали Бога і які гординею, грабунками, зрадою,
вбивствами — одне слово, всіма можливими злочинами, — за підказкою Диявола, який владарює на сьому світі, зі сліпою жадобою і бридкою пихою, прагнули запанувати над своїми
ближніми, себто над рівними їм людьми?» [4, с. 193].
Відтак Григорій VІІ започаткував основоположні принципи теорії папської теократії. Згідно з «Dictatus Рapae» тільки римський понтифік отримує універсальну юрисдикцію. Він один,
згідно з вимогами часу, може видавати нові закони, ставити і позбавляти повноважень єпископів, і навіть носити знаки імператорської гідності; жоден закон і жодна книжка не можуть розглядатися як канонічні без ухвали папи; всі представники світської влади повинні підпорядковуватися папі, йому належить право позбавляти влади імператора і королів, він один може
оспорювати будь-яке переконання і не може бути судимий судом смертних. Особливої уваги
потребує п. 20, який проголошує, що «ніхто не має права покарати особу, яка просить захисту
в Апостольського престолу» [5, с. 236–237]. Отже, Григорій VІІ проголосив суприматію (верховенство) духовної влади та особи папи, визначив її повноваження, які спирались на волю Бога
та волю представників громад Божого народу, ієрархів церкви, які вибирали зі свого кола пантифіка, а також визначив принцип прямого духовного підпорядкування індивіда церкві.
Слід зазначити, що суприматія церкви над світською владою визначалася не повним поглинанням та підпорядкуванням останньої першій, а ієрархічним розподілом функцій влад.
Для обґрунтування цього використовувалася римська імперська традиція, яка поділяла поняття «влада» за обсягом могутності — auctoritas як безумовна влада верховного правителя
і роtestas — та влада, яку він поділяє з магістрами. Тобто статус auctoritas закріплювався за
церквою, а повноваження роtestas віддавали світській владі. Отже, особа монарха отримала
напівсакральний статус, його влада була обмежена церемонією коронації, що здійснювалася
духовною владою, та чіткою функцією — бути поруч із магістрами (ієрархією феодалів) гарантом миру та вершителем справедливості.
Водночас «Dictatus Рapae» стала відправним пунктом розвитку канонічного права у Західній Європі. Варто зазначити, що на відміну від загальнохристиянського (церковного) права,
що мало глибокі історичні корені [6, c. 145–149], канонічне право католицизму у своїй основі
формувалося як адміністративно-управлінське право. Воно чітко визначало владні повноваження та функції духовних чинів. Влада голови церковної ієрархії — римського папи, була
обмежена правовими межами. Один з основоположних конституційних принципів церкви в
ХІІ ст. вимагав, щоб претендент на посаду папи отримував свої повноваження не через своє
висвячування на сан (potestate ordints), а через юрисдикцію (potestate jurisdictionis). Його право
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вирішувати доктринальні суперечки випливало не з його високих духовних якостей, а лише з
його юрисдикції як вищої урядової особи церкви. Отже, канонічне право чітко розмежовувало процес висвячення у сан та юрисдикцією папи. Щоправда, починаючи з середини ХІІІ ст.,
папи (Інокентій IV, Боніфацій VIII) обґрунтували своє право на plenitude potestatis — у сучас
ному розумінні абсолютний суверенітет. Зміст цього терміна роз’яснював канонік ХІV ст.
Е. Колонський, який трактував plenitude potestatis як «незалежну та самомотивовану владу»,
якою володіє лише Бог і папа [7, с. 260].
Втім, рotestas папи обмежувалося самим способом його обрання, так само як і підлеглих
йому єпископів, абатів та інших посадових осіб церкви. До ХІ ст. обрання папи значною мірою перебувало під контролем імператорів і королів. З 1179 р. ІІІ Латеранський собор надав
право вибору пап виключно кардиналам церкви. 27 канонів собору визначали механізм обрання майбутнього папи — було необхідно позитивне рішення 1/3 голосів присутніх кардиналів. Цей канон діє донині, але встановлює більшість у 2/3 голосів плюс один [8, с. 126]. Тут
слід згадати, що кардинали входили до постійно діючого дорадчого органу — Сенату (в подальшому Консисторія), який де-юре обмежував папський абсолютизм і гармонізував інте
реси та імперські уявлення папи з інтересами представників корпорації (громади).
Право вибору папи не було єдиним «конституційним» правом і механізмом впливу на пантифіка членів Консисторії. Не менш значущим для гармонізації інтересів суверена і корпорації були ще дві канонічні норми. По-перше, право скидання папи через єресь та марнотратство церковної власності, яке у ХІІ ст. було доповнене теорією Гугуччіо, за якою папу можна
судити і скинути за злісне перелюбство, грабіж, богохульство або інший злісний злочин,
яким папа зганьбить церкву. Останній тезис розширився у ХІІІ ст. у друге право Консисторії:
якщо папа чинить дію або видає закон, який суперечить «загальному стану» (generalis status
ecclesiae) Церкви, її загальному добробуту або суспільному ладу, то він повинен бути усунений від вищої влади [9, с. 209]. Розглядати можливу гріховність папи (всіх ієрархів церкви),
поряд із Консисторією, мав право утворений в 1198 р. судовий орган — Poenitentiarius Papae
(Папський Пенітенціарій) [8, с. 162].
Важливим чинником обмеження іmperium папи була також складність самої церковної
системи управління, її розгалужена бюрократизація, ієрархічні принципи самокерування і
поділ на повноваження. Такі внутрішньоцерковні принципи кардинально відрізнялися від
феодальної традиції відданості Середньовіччя і спирались на визначені каноном владні права
та обов’язки сторін, залежно від статусу в ієрархії церкви. Бо хоч всі єпископи, глави орденів, вступаючи на посаду, складали присягу на вірність папі та затверджували всі свої рішення схваленням понтифіка, все ж визначалися каноном як окремі суб’єкти, наділені правами. Кожний такий суб’єкт мав свою визначену сферу влади, яка мінімально повторювала
imperium пап на місцях. Щоб не порушувати сакральні норми канонічного права та зберегти
ієрархічну цілісність церкви римським понтифікам доводилося зважати на інтереси єпископів, які представляли окрему громаду вірян.
До цього слід додати, що єпископи, абати монастирів через своє представництво в соборних капітулах відстоювали і впроваджували рішення, необхідні своїй корпорації. Така традиція ґрунтувалася на запозиченій із римського права максимі: «Що стосується всіх, має розглядатися і схвалюватися всіма». Ця максима стає нормою канонічного права. Гугуччіо називав
духовників, які її не дотримувалися, «неславниками» (turpis), бо «ганьбою є розбіжності й
різнодумство в управлінні, в корпорації, в колегії» [10, с. 260]. Відтак згадана максима ідеально обмежувала одноосібне рішення понтифіка і ставила останнього в процедурні обов’язки
здійснювати обговорення, знаходження християнської злагоди з ієрархами церкви.
Таким чином, у Середньовіччі (в канонічному праві) закладаються основи теорії правових
обмежень — визначених канонічними нормами повноважень автономних суб’єктів єдиної
духовної організації. Така теорія співіснувала з іншим культурно-правовим запозиченням
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імператорського Риму — існуванням суворої владної ієрархії з традицією обов’язкового виконання рішень, що виходять від верховної влади. Згадані традиції — правове обмеження та
обов’язковість виконання рішень — ґрунтується на принципі законності, яка у тодішній час
визначалась як вища сила закону — принцип верховенства права. Вища сила закону, принцип законності в цілому стають ключовими принципами влади церкви, підґрунтям папської
теологічної держави.
Означені межі повноважень Апостольського престолу в канонічному праві надали
можливість означити критерії взаємовідношень вищих та підлеглих, корпорації та особи
в Середньовіччі. Ці критерії стають дієвими цінностями для наслідування, у межах яких
формувалися принципи соціально-політичного життя у ХІІ–ХІІІ ст. Світська влада не могла нехтувати вищими церковно-канонічними еталонами, і формувала правову базу національних монархій на їх прикладі. Спираючись на канонічне право і відроджену римську
правову традицію, королівська влада сформувала доктрину державного інтересу — загального блага (status rei publicae, або status regni). Остання трактувала державу як велику корпоративну спільність, на чолі якої стояв суверенний правитель, котрий не мав над собою
нікого, крім Бога і права.
Концепт загального блага надав світській владі окрему, автономну функцію влади, статус
«публічної влади». Головним знаряддям цієї функції стає теорія королівського правосуддя,
згідно з якою король вершить суд на землі по образу Бога (rex imago Dei). Така теорія отримала
своє практичне розповсюдження з середині ХІІІ ст. Під впливом отримання функції правосуддя змінюється і зміст світської влади. Вона, за зауваженням А. Хачатурян, починає позначатися термінами «…admimstratio — влада факту управління (адміністрація) або dominium
utile — влада корисна, що використовується належним чином, в силу тих прав, що персонально належать їй, але не для власних особистих цілей» [11, с. 21].
Адміністративно-судова влада короля брала на себе обов’язок земного служіння християн
ській спільності. Сакрально закріплювалася влада короля та його повноваження урочистою присягою під час церемонії вступу на престол. Така присяга надавалася під контролем
церкви і визначала обов’язок короля дотримуватися вже існуючих і майбутніх церковних та
світських законів [1, с. 29–30]. Це затверджувало традиції верховенства права і на деякий історичний час, до періоду оформлення абсолютистських держав, синхронізувала відносини
світської та духовної влад.
Підсумовуючи, мусимо зазначити, що григоріанська реформа й подальше утвердження
канонічного права почали формувати у Середньовіччі основні принципи й інституції поділу
влади на духовну і світську. До того ж вони виробили і затвердили механізми обов’язкового
виконання закону, принципи противаги деспотії, що втілювалися у традицію дії верховенства права. Це спонукало до відповідальності світську владу, раціоналізувало теорію
служіння «загальному благу» й окреслювало межі повноважень влади короля, який мусив
узгоджувати свою діяльність із законними межами свободи колективів й окремого індивіда.
Відтак у Середньовіччі затверджується концепція публічної, відповідальної влади, яка має
визначені законні повноваження та функції, і мусить бути корисною для християнської
громади рівних. Обидві влади брали на себе обов’язок (через правосуддя, законну справедливість) гарантувати захист індивідуальної гідності всім підданим, виконувати визначені
ними повноваження.
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Шевченко А. Є., Туренко О. С. Розподіл влад і повноважень у Середньовіччі: європейське підґрунтя
принципу верховенства права і людської гідності
У статті проводиться історико-правова розвідка формування відправних аксіологічних параметрів
традиції верховенства права і виявлення юридичних інституцій захисту людської гідності, що затверджуються у добу Середньовіччя. Робиться висновок, що григоріанська реформа й наступне за нею
утвердження канонічного права почали формувати основні принципи й інституції поділу влади на
духовну і світську. До того ж вони виробили і затвердили механізми обов’язкового виконання закону, принципи противаги деспотії, що втілювалося у традицію дії верховенства права. Це спонукало
до відповідальності світську владу, раціоналізувало теорію служіння «загальному благу» й окреслювало межі повноважень влади короля, який мусив коригувати свою діяльність із законними межами
свободи колективів й окремого індивіда. Відтак у Середньовіччі затверджується концепція публічної,
відповідальної влади, яка має визначені законні повноваження та функції, мусить бути корисною
для християнської громади рівних. Обидві влади брали на себе обов’язок (через правосуддя, законну
справедливість) гарантувати захист індивідуальної гідності всім підданим, виконувати визначені ними
повноваження.
Ключові слова: Середньовіччя, верховенство права, канонічне право, законні повноваження.
Шевченко А. Е., Туренко О. С. Разделение властей и полномочий в Средневековье: европейские основы
принципа верховенства права и человеческого достоинства
В статье проводится историко-правовое исследование формирования отправных аксиологических
параметров традиции верховенства права и выявление юридических институтов защиты человеческого достоинства, утвержденных в эпоху Средневековья. Делается вывод, что григорианская реформа
и последующее за ней утверждения канонического права начали формировать основные принципы
и институты разделения властей на духовную и светскую. К тому же они утвердили механизмы
выполнения закона, принципы противовеса деспотии, воплощающие в жизнь принцип верховенства права. Это побуждало к ответственности светскую власть, она рационализировала теорию служения «общему благу» и очерчивала пределы полномочий власти короля, который должен корректировать свою деятельность с законными границами свободы коллективов и отдельного индивида.
Таким образом, в Средневековье утверждается концепция публичной, ответственной власти, которая
имеет определенные законные полномочия и функции, и должна быть полезной для христианской
общины равных. Обе власти брали на себя обязанность (через правосудие, законную справедливость)
гарантировать защиту индивидуального достоинства всем подданным, выполнять определенные ими
полномочия.
Ключевые слова: Средневековье, верховенство право, каноническое право, законные полномочия.
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Shevchenko A., Turenko O. Distribution of power and authority in the Middle Ages: Europe is a basis of the
rule of law and human dignity
In the article the historical and legal intelligence forming the starting parameters axiological tradition of rule
of law and legal institutions identify protection of human dignity, which are approved by the Middle Ages. It is
concluded that the Gregorian reform and the subsequent establishment of her canon law began to form the basic
principles and institutions of separation of powers in the spiritual and secular. In addition, they have developed
and established a mechanism to enforce the law, the principles of counterbalance despotism that tradition
embodied in the actions of the rule of law. This prompted accountable secular power, it rationalized the theory
of serving «the common good» and circumscribe the limits of the powers the king’s power, who had to adjust
their activities to legitimate boundaries of freedom and individual groups. Thus, in the Middle Ages the concept
approved by the public, responsible government, which has certain legal powers and functions, and should be
useful for the Christian community of equals. Both authorities take the responsibility — through justice, legal
justice to guarantee the protection of individual dignity all his subjects, their authority to carry out certain.
Key words: Middle Ages, rule of law, canon law, lawful authority.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
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Д

о найбільш актуальних проблем конституційного права, яким врегульовуються суспільні
відносини, що виникають у процесі захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, слід віднести принципи забезпечення національної безпеки.
Серед цих важливих принципів особливе місце посідає принцип верховенства права.
Зазначений принцип знайшов своє закріплення у ст. 8 Основного Закону України, у якій
прямо зазначається, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права [1, с. 5], і яка,
по суті, стала новим сприйняттям у національній правовій системі.
Принцип верховенства права, який є одним із провідних принципів сучасної правової
системи України, зумовлює невід’ємні права людини і громадянина на свободу, рівність,
справедливість, гідне життя, повагу і недоторканність, а також безпеку [2, с. 101–102].
Саме принцип верховенства права як основа державного і суспільного життя має затверджувати пріоритет невідчужуваних прав людини, які і становлять невід’ємний елемент права.
Важливо звернути увагу на те, що їхнє існування поза межами права і без права є неможливим, оскільки це явище однієї сутності [3].
Поряд із цим принцип верховенства права обумовлює також необхідність додержання
прав людини і гарантування їх державою. Слід зазначити, що ця важлива вимога знайшла
своє закріплення у ч. 2 ст. 3 Конституції України, де права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження та забезпечення
є головним обов’язком держави [1, с. 4]. Так, зокрема, аналізуючи принцип верховенства
права у контексті зазначеного вище, слід наголосити, що практика сьогодення нас переконує
про неефективність діяльності української держави щодо розв’язання соціально-економічних проблем громадян, що нерідко призводить до значних соціально-політичних конфліктів, порушення прав людини, закріплених у Конституції України. У нашому випадку йдеться
про відповідальність держави за бездіяльність її органів та посадових осіб за грубі порушення
конституційних прав громадян української держави. Подібне безпосередньо породжує відчуття безкарності, вседозволеності значної частини державних урядовців, держави в цілому,
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що призводить до зневіри населення до її владних структур. Беручи до уваги сказане, є підстави стверджувати, що однією з основних причин безвідповідальності держави за бездіяльність її органів та інститутів є відсутність ефективних механізмів реалізації відповідальності
держави перед особою. Саме тому першочерговим завданням всього українського суспільства має стати створення ефективних механізмів реалізації відповідальності держави перед
особою, оскільки держава не зацікавлена у здійсненні, а тим паче в удосконаленні власної
відповідальності перед народом.
Варто зазначити, що рівень відповідальності держави перед громадянином та суспільством
за стан захищеності їх інтересів, прав та свобод залежить передусім від зрілості громадянського суспільства, його самоорганізації, активності впливу на державно-правові механізми,
взаємовідносин між державою, суспільством і громадянином. Крім того, відомо, що відповідальність може існувати лише у тих країнах, де у суспільства є можливість контролювати
діяльність влади. І тому, як свідчать сучасні дослідження, держави й особливо ті, в яких відсутня демократія, а також переважають інші режими (авторитарні, тоталітарні, адміністративно командні), зводять до мінімуму можливості контролю з боку суспільства й окремих
громадян дій органів влади і посадових осіб і, таким чином, уникають відповідальності перед
ними [4, с. 444].
Питання про відповідальність держави перед особою, про реальну можливість громадського контролю й окремих громадян постає досить актуально у системі забезпечення національної безпеки української держави. Йдеться про демократичний цивільний контроль
у сфері безпеки, серцевиною якої має стати парламентський контроль [5, с. 62]. Проблема
демократичного цивільного контролю системи забезпечення національної безпеки торкається специфічної та надзвичайно чутливої сфери суспільного життя, функціонування якої
пов’язано із захистом національних інтересів і гарантуванням безпеки особи, суспільства
і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, і яка в недалекому минулому була та ще й нині значною мірою залишається закритою для громадянського суспільства та громадян. У наш час ми все глибше усвідомлюємо, що формування
демократичного громадянського суспільства, утвердження задекларованих у Конституції
України демократичних засад правової держави мають неодмінно включати в себе створення ефективно діючої системи демократичного контролю над сферою національної безпеки, створення організаційно-правових умов та правових механізмів для реального впливу
інститутів громадянського суспільства на діяльність цієї сфери, врахування думки широкої
громадськості при формуванні та здійсненні державної політики у сфері національної безпеки Української держави.
Принцип верховенства права, закріплений ч. 1 ст. 8 Конституції України як основна умова
формування системи забезпечення національної безпеки, передбачає створення відповідних
умов за яких:
• панує право та правовий закон, доступність і наближеність судової влади до особи
зокрема та громадян в цілому;
• право як форма суспільних відносин має виступати формою свободи особистості;
• верховенство права домінує в усіх сферах суспільно-політичного життя;
• справедливість судових рішень домінує над політичною доцільністю, де судовий захист
особи та її прав і свобод є найвищою цінністю;
• конституційно закріплена відповідальність держави за дії своїх органів стосовно особистості та забезпечення її безпеки;
• правова рівність як всезагальна і необхідна форма буття та здійснення свободи людської життєдіяльності;
• народ є сувереном і головним джерелом та носієм влади в державі;
• демократичні принципи — головна умова існування держави суспільства та людини;
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• свобода слова, політичні свободи та невтручання держави у приватне життя громадян,
незалежність засобів масової інформації та інші свободи громадянського суспільства є
непорушними принципами.
Таким чином, принцип верховенства права визначає, по суті, умови створення та функціо
нування державних органів, громадських організацій, системи забезпечення національної
безпеки, основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і
гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз
в усіх сферах життєдіяльності.
Головними проявами принципу верховенства права є верховенство Конституції Украї
ни та правових законів. При цьому слід зазначити, що право і закон не одне і те саме,
оскільки будь-який закон, прийнятий державою, має бути правовим, тобто відповідати,
перш за все, загальнолюдським принципам (справедливості, рівності, гуманізму). Діалектика права і закону полягає у тому, що закони можуть бути справедливими і несправедливими, правовими і не правовими, а право завжди відображає потреби розвитку суспільства справедливості.
Проте, на жаль, сьогодні доводиться вести мову про те, що в українській державі ще не досягнуто панування принципу верховенства права, оскільки на законодавчому рівні приймаються нестабільні та недосконалі закони, видаються підзаконні нормативно-правові акти,
що суперечать вимогам законів [6, с. 32–34]. Також слід зазначити, що особливого значення
в процесі впровадження принципу верховенства права у систему забезпечення національної безпеки набуває Конституція України, зміст якої має подвійну природу (суб’єктивнооб’єктивний характер) та є вищим проявом об’єктивації верховенства права.
Варто також зазначити, що Конституція України, яка, з одного боку, є Основним, але все
ж таки Законом, що враховуючи психологічну, а не логічну обумовленість законотворення,
визначає суб’єктивний характер Конституції; з другого боку, норми Конституції є апріорно
правовими, такими, що не ставляться під сумнів, тобто у цьому сенсі Конституція набуває
об’єктивного характеру [7, с. 129]. Таким чином, цей принцип спрямовує діяльність суб’єктів
системи забезпечення національної безпеки на захист національних інтересів і гарантування
в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
їхньої життєдіяльності.
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Антонов В. О. Забезпечення безпеки людини як важлива складова у розбудові української держави в
контексті сучасних реалій
У статті зазначається, що практика сьогодення глибоко переконує про неефективність діяльності
української держави щодо розв’язання соціально-економічних проблем громадян, що нерідко при-
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зводить до значних соціально-політичних конфліктів, порушення прав людини, закріплених у Конституції України.
Ключові слова: захист, держава, людина, конституція, конфлікт, безпека.
Антонов В. А. Обеспечение безопасности человека как важная составляющая в развитии Украинского
государства в контексте современных реалий
В статье указывается, что практика сегодняшнего дня глубоко убеждает в неэффективности деятельности украинского государства в отношении разрешения социально-экономических проблем
граждан, что нередко приводит к значительным социально-политическим конфликтам, нарушениям
прав человека, закрепленных в Конституции Украины.
Ключевые слова: защита, государство, человек, конституция, конфликт, безопасность.
Antonov V. Human security as an important component in the development of the Ukrainian state in the context
of contemporary realities
The author states that the contemporary practice deeply proves the inefficiency of the Ukraine state activity
in solving social and economic problems its citizens, which is often leads to significant social and political
conflicts, violation of human rights proclaimed by the Constitution of Ukraine.
Key words: defense, state, citizen, сonstitution, conflict, security.
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МІФОЛОГЕМИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
ТА РЕАЛІЇ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ:
ДОСВІД УКРАЇНИ

О

станні події в Україні, пов’язані з протистоянням влади та суспільства, що призвели до
загибелі людей, наочно підтвердили кризу правової системи України, яка виявилася неспроможною гарантувати та забезпечити основне природне право людини — право на життя.
Цьому сприяли низка чинників.
Серед перших — головних на думку автора — слід назвати ідеалізацію права, неврахування
антропологічної його складової. Людство протягом століть рухалося від права сили до сили
права, але перше має природний характер, а тому потужну дію, яку треба враховувати при
побудові правової політики будь-якої держави. Українська держава проігнорувала наявність
такого важливого чинника, а тому опинилася у закономірному програші, точніше — програло суспільство, оскільки всі негативні наслідки такої недалекоглядної політики лягли на
плечі громадян. Натомість державні чиновники, принаймні вищі посадові особи, неабияк від
цього виграли.
Про право сили в наукових дослідженнях за часів незалежності України практично не йшлося. Міфологеми, які пізніше не без участі окремих науковців та політиків стали ідеологемами,
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серед яких «розбудова держави», «демократія — влада народу», «судова влада — осереддя справедливості», спотворили правову свідомість переважної більшості громадян України.
Однак про право сили взагалі та його дію на правові та державні інститути України зокрема йшлося у деяких публікаціях [1, c. 2; 2, с. 12–15]. У них зазначалося, що останнє — генетично первинна форма права у державно-організованих суспільствах, яке захищало, насамперед, інтереси правлячих соціальних груп. Після буржуазних революцій право сили змінило
право формальної рівності, але завдяки наявності природного механізму свого відтворення
воно потенційно спроможне впливати на суспільні відносини. Наприклад, зазначене актуальне для ситуацій, де один із контрагентів демонструє свою слабкість, інший — носій права
сили — схильний до його застосування.
В умовах України зазначеним правом скористалися державні чиновники відносно своїх
співгромадян. Так, за відсутності громадянського суспільства держава, яка уособлює таку силу,
в особі своїх посадовців почала зловживати своїми повноваженнями, масово порушувати права громадян.
Більш докладно дію права сили характеризує антропологічна теорія права, яка пов’язує
його генезис із природою людини. Саме остання спонукає окремих представників homo
sapiens володорювати, нав’язувати свою волю іншим як загальнообов’язкову. Так, протягом
майже 14 століть фізично, розумово, економічно спроможні індивіди відкрито здійснювали
своє панування над більшістю, у якої були відсутні такі якості. Зміна права сили, як зазначалося вище, на право формальної рівності не усунуло природних переваг зазначених вище
осіб, які почали їх реалізовувати у завуальованій формі (політичного, економічного, організаційного панування тощо).
Опис спонукальних мотивів такої поведінки домінуючих індивідів можна знайти у працях
філософів. Так, зокрема, на думку Е. Фрома, існують два види людських характерів та відповідних моделей поведінки: плідна та неплідна [3, c. 55]. Перша відповідає потребі «бути»,
друга — потребі «мати». Якщо для першої характерний акцент на бутті, його глибинних вимірах, то для другої — акцент на орієнтації у світі буденності, неосвітленому ідеалами пов
ноцінного саморозкриття людського єства. До першої орієнтації належать такі її різновиди,
як продуктивність і глибинне осягнення світу, здійснюване за допомогою розуму та любові.
Отже, продуктивні орієнтації охоплюють творчу діяльність, любов та розумність як здатність
не спотворювати і не фальсифікувати речі, людей, себе.
Відповідно, непродуктивна орієнтація — рецептивна (прагнення якомога більше взяти у
речевому плані і лише у разі виконання цього завдання вважати задовільним стан власної
душі), експлуататорська (прагнення одержати те саме, але вже за допомогою сили та хитрощів, причому психологічно тут панують підозрілість і цинізм, заздрість і ревнощі), корислива, або ж зажерлива (прагнення замкнутися у світі вже надбаного, мінімум віддавати, а
максимум привласнювати, при цьому усі людські цінності, серед яких і любов, оцінюються через володіння), ринкова (прагнення досягнути економічного успіху через знеособлені
форми поверхових, суто рольових зв’язків, що зумовлено, відповідно, байдужістю до інших,
а відтак і до себе) [4, c. 58–59].
Таким чином, очевидно, що право сили існувало та існує і це не атавізм правової системи,
воно відтворюється егоїстичною природою окремих представників людства, на жаль, найбільш активних і мобільних у порівнянні з іншими в досягненні своїх цілей. І тому вони не
цураються ніяких засобів для задоволення власних інтересів. Зокрема, в Україні — особливо
за часів президенства В. Януковича — такі особи зробили з держави бізнес, ставши на шлях
незаконного збагачення, використовуючи наближеність до адміністративного ресурсу, обкрадаючи при цьому своїх співгромадян.
У зв’язку з цим потребує перегляду діяльність всього державного апарату за цей період.
Зокрема, необхідно переглянути всі законодавчі рішення Парламенту. Наприклад, прийма-
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лися закони, які обмежували конституційні права громадян. Так, Конституцією України громадянам України надається право на касаційне оскарження судових рішень. У 2011 р. були
внесені зміни в Кодекс адміністративного судочинства України, які фактично скасували це
право громадян. І таких прикладів законодавчої сваволі багато.
Необхідно провести також аудит діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, державних адміністрацій за цей період, оскільки корупція в їх роботі набула тотального характеру.
Системними стали випадки винесення судами неправосудних рішень. Для їх перегляду
необхідно створити комісії з юристів-науковців та практиків, які б проаналізували найбільш
одіозні судові справи з погляду дотримання принципів верховенства права.
Наступним негативним чинником, який сприяв порушенню прав громадян, була ідеологема «розбудова держави», яка вправно була прищеплена політиками-ідеалістами суспільній,
у тому числі правовій свідомості у ролі головної мети розвитку країни. При цьому останні
не побачили, що держава — це передусім інституції, які репрезентовані певними посадовими особами — президентом, міністрами, депутатами, тобто чиновниками. І вони відповідно
до цієї ідеології «розбудували» своє життя. З нещодавніх відеорепортажів громадськість побачила як живуть високопосадовці. Натомість рівень життя пересічного українця теж добре
відомий. Чиновники, мабуть, дуже подякували політикам-романтикам 90-х років за цю ідею,
реалізація якої дозволила їм нечувано збагатитись.
У зв’язку з цим держава потребує своєї десакралізації. Держава є лише службовим інструментом у руках суспільства для задоволення його потреб, вона надає останньому сервісні послуги. Тому треба розбудовувати не державу, як це робилося 20 років, а країну, її громадян
(інвестиції у сферу освіти, охорони здоров’я, соціальне забезпечення тощо). Протилежне,
як відомо, призвело до депопуляції українського народу (населення зменшилося на 6 млн),
а тому підлягають перегляду пенсійна та медична реформи як такі, що порушують природні
права громадян на життя та здоров’я.
Порушенню прав громадян також сприяла реалізація ідеологеми «демократія — влада народу», яка без врахування конкретних умов країн із перехідною економікою, до якої, зокрема, належить Україна, призвела до порушення тих самих прав, захищати які вона покликана.
Ще з часів К. Маркса відомо, що політично незалежними можуть бути тільки економічно незалежні індивіди, тобто середній клас, який в Україні до цього часу ще не сформований (тим
більше його не було у 90-х роках). А тому традиційні для західних країн механізми контролю
за владою з боку суспільства шляхом виборів до органів держави раз на 4 або 5 років не спрацювали в країні, де був відсутній той самий середній клас. Держава вийшла з-під контролю
суспільства та почала в особі своїх посадовців зловживати власними повноваженнями. Випливає незаперечний висновок, що потрібні нові інституційні механізми здійснення конт
ролю за владою в перехідних країнах.
До останніх, зокрема, можуть належати формування паралельної до державних органів
системи постійно діючого контролю за діяльністю останніх з боку громадянського суспільства. Такою структурою можуть виступати, наприклад, місцеві осередки Всеукраїнського
громадського об’єднання «Майдан», які на регулярній основі будуть здійснювати моніторинг
діяльності державних органів на предмет виконання своїх обов’язків. У випадку порушення
прав громадян такі місцеві осередки повинні виступити ініціаторами проведення дострокових виборів або відкликання посадових осіб, дії яких порушують права громадян.
Для посилення контролю за діяльністю органів держави можна запропонувати також введення щорічного звітування вищих посадових осіб держави (президента, депутатів, інших осіб,
що обираються громадою) щодо виконання своїх обов’язків. У випадку негативної оцінки з
боку громадськості такі посадові особи повинні піти у відставку (у випадку скоєння правопорушень — притягатися до відповідальності). Слід розглядати порушення передвиборчої
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програми ними як шахрайство, що повинно мати своїм наслідком настання для останніх
юридичної відповідальності. Для підвищення відповідальності посадових осіб можливим
є укладення контракту між ними та громадянським суспільством на виконання державних
функцій, встановлення їм заробітної плати роботодавцем, яким є суспільство.
Не менш негативною за своїми наслідками до дотримання прав громадян виявилася реалізація міфологеми та ідеологеми «судова влада — осереддя справедливості». Знову ж таки,
некритичне сприйняття західних стандартів організації політико-правового життя, зокрема у
галузі судової влади, призвели до масового, а за останні часи — тотального порушення прав
громадян. У діяльності судової гілки влади найбільш виразно виявилася недосконалість державно-правового механізму України, коли зі знаряддя правосуддя суди перетворилися в інструмент перерозподілу власності, незаконного збагачення окремих суддів, внаслідок чого суд став
механізмом продукування неправа, набув рис своєї протилежності — сваволі. І найнебезпечнішим у цій ситуації є те, що все це відбувається під маскою захисту інтересів осіб, які звернулися
до суду за захистом своїх прав. Інакше кажучи, люди (у термінах авторів ідеї поділу влад), які
у свій час об’єдналися у державний союз з метою усунення сваволі, що існувала у природному
стані, знову стикнулися з її проявами, але вже у державно-організованому суспільстві.
Причинами такого кризового становища судової гілки влади стало усунення народу від
здійснення правосуддя взагалі та відсутність контролю суспільства за формування суддівського корпусу зокрема.
Що стосується першого — то це відсутність у судовому механізмі повноцінного судового
інституту присяжних, які б могли здійснювати правосуддя на рівних засадах із професійними суддями (наявність такого інституту в сучасному кримінальному процесі має обмежений
характер). І взагалі, на підставі конституційного принципу першооснови народу як джерела
влади, суд присяжних повинен діяти в судах адміністративної та кримінальної юрисдикції, де
сторонами спору виступають держава та громадянин.
Аналогічними є підстави формування суддівського корпусу. Видається, що суддів місцевих судів повинна обирати громада, на території якої здійснюють правосуддя ті чи інші судді.
Що стосується суддів другої та третьої інстанцій, то на ці посади слід обирати суддів з урахуванням думки професійних кіл адвокатів та інших юристів-практиків, які б могли запобігти
отримання посад професійних суддів особами, що порушували під час судочинства присягу
судді і виносили неправосудні рішення. Наприклад, подібні функції у США виконує Американська спілка адвокатів.
Узагальнюючи все наведене вище, можна зробити висновок, що міфологізація правової
свідомості має негативний характер для юридичної практики, а отже, і для всього суспільства,
оскільки єдиним її споживачем є громадяни країни, де здійснюють свою діяльність юристи.
А тому юристи-науковці повинні відмовлятися від застосування застарілих ідеологічних і
наукових штампів, враховувати реалії правового життя, стан правосвідомості громадян. Зазначене також є справедливим і для випадків, коли відбувається некритичне запозичення
окремих правових інститутів інших правових систем, що сформувалися та діють у відмінних
історичних та соціально-політичних умовах. Разом з тим ті правові інститути західних демократій, які адекватні стану суспільних відносин в України, підлягають імплементації у її
правову систему як такі, що витримали перевірку часом і будуть корисними для її розвитку
на засадах верховенства права.
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Богініч О. Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя: досвід України
У статті досліджується міфологеми правової свідомості громадян України та їх роль у формуванні
правової практики. Зокрема, йдеться про такі міфологеми, як «розбудова держави», «демократія —
влада народу», «судова влада — осереддя справедливості». Розглядаються причини негативних наслідків реалізації цих міфологем у суспільному житті взагалі та юридичній практиці зокрема. Пропонуються заходи із деміфологізації правової свідомості, розбудови конкретних державно-правових
механізмів, покликаних забезпечити реальну дію в Україні конституційних принципів народовладдя,
верховенства права та справедливого судочинства.
Ключові слова: міфологеми та ідеологеми правової свідомості, правова та юридична практика, державно-правовий механізм.
Богинич О. Л. Мифологемы правового сознания и реалии правовой жизни: опыт Украины
В статье исследуются мифологемы правового сознания граждан Украины и их роль в формировании правовой практики. В частности, речь идет о таких мифологемах, как «построение государства»,
«демократия — власть народа», «судебная власть — средоточие справедливости». Рассматриваются
причины негативных последствий реализации этих мифологем в общественной жизни вообще и юридической практике в частности. Предлагаются меры по демифологизации правового сознания, развитии конкретных государственно-правовых механизмов, призванных обеспечить реальное действие в
Украине конституционных принципов народовластия, верховенства права и справедливого судопроизводства.
Ключевые слова: мифологемы и идеологемы правового сознания, правовая и юридическая практика, государственно-правовой механизм.
Boginich O. Mythologies of legal consciousness and realities of legal life: experience of Ukraine
The article examines the mythologies of legal consciousness of citizens of Ukraine and their role in forming
of legal practice. In particular, we are talking about suchmythologies as «build ing state» or «state development»,
«democracy is power of people», «the judiciary is key of justice».
Studying the mythologeme «state development» determined its negative effect on forming of civil society
in Ukraine. Analysis of mythologeme «democracy is the power of people» made us come to the conclusion
that its implementation in transitional societies without installation of additional mechanisms of control of the
society over the power leads to the violation of human rights. Similar conclusions were made in respect of the
mythologeme «judicial power is the key of justice». It is noted that to overcome the crisis of the judicial branch
of power in Ukraine it is necessary to introduce new mechanisms for ensuring the constitutional principles of
democracy in the activities of these bodies.
The reasons of the negative consequences of the realization of these mythologemes in public life in general
and of the practice of law in particular were summarized in this work. According to this the main attention is
paid to the analysis of validity of the principle of the right of power in public relations. The main emphasize is
on the lack of proper attention by the scientific society to the research of these issues. Meanwhile, ignoring this
principle leads to systematic violations of the rights of citizens.
The reasons of negative consequences of the implementation of these mythologies in public life in general
and the practice of law in particular are being examined. Measures of demythologizes of legal consciousness and
development of specific state are being proposed to ensure legal mechanisms of real action of the constitutional
principles of democracy, rule of law and fair trial in Ukraine.
Key words: mythologies of legal consciousness, law practice, legal mechanisms.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ Д. ДОНЦОВА:
ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАЦІЇ
У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ

П

равосуб’єктність у міжнародному праві протягом останнього сторіччя зазнала багатьох
змін. Причинами цього передусім були державотворчі процеси, які відбувалися у межах націй, а не імперій, як це було до ХХ ст., популяризація політики деколонізації та переділ
сфер впливу і фактичних кордонів за результатами світових війн.
У науці та практиці міжнародного права досі немає загальноприйнятого визначення народу (нації) як суб’єкта права на самовизначення і, відповідно, не має єдиної думки у тому, чи
зникає правосуб’єктність нації після створення незалежної держави. Відсутні єдині критерії у
визнанні сторін, які борються за незалежність, що призводить до політичних маніпуляцій на
міжнародній арені. Міжнародно-правове визнання недержавних і протодержавних суб’єктів,
що постали у новому світлі через практичне завершення створення держав на місці колоніальних володінь та переходу до сепаратистських настроїв у середині федеративних держав,
як правило, стикається з гострим несприйняттям у зв’язку із відсутністю аргументованого
обґрунтування саме прав таких рухів.
Першій і Другій світовим війнам деякі нації завдячують утворенням власних незалежних
держав, адже це право вони отримали вперше за багато сторіч. Проте не всі інтереси поневолених народів були задоволені в процесі укладення міжнародних договорів за наслідками
воєн. На той час багато націй залишилися на узбіччі великої геополітичної гри та, незважаючи на свій бездержавний статус, вимагали участі у міжнародно-правовому житті.
Однією з таких націй була українська, яка ще на Ризькій мирній конференції вимагала
прийняття її умови щодо незалежності ЗУНР, і яка в майбутньому, зокрема через неофіційний статус делегації, була проігнорована. Хоча, за позицією окремих вітчизняних учених
(В. Корецький, В. Василенко), якщо вважати радянський уряд України ще з 1917 р. пов
ноправним учасником на міжнародній арені, то і уряд ЗУНР мав би володіти аналогічною
правосуб’єктністю з огляду на ідентичність умов існування з радянським урядом України станом на цей час.
Не виняток такі випадки і у ХХІ ст., зокрема, пов’язані із встановленням права на самовизначення окремих адміністративних одиниць незалежних держав, що через слабке міжнародне регулювання дає можливість для маніпуляцій в інтересах окремих країн. Це ми нині
можемо спостерігати у ситуації з Кримом та вже понад 20 років із Придністров’ям — територіями, до яких безпосередній стосунок має Україна.
Існує достатньо велика кількість досліджень щодо різних аспектів права на самовизначення. Основи правового статусу самовизначення у міжнародному праві досліджували А. Ка
сезе, Д. Фрей, О. Каммініч, Д. Мурсвік, К. Томушат, Л. Бучхейт, С. Оетер.
Ким є народ, якому належить це право, у своїх працях розглядали Р. Дженінгс, А. Уотс,
Р. Козеллек, Дж. Фісч. Характеристику суб’єктів права на самовизначення, визначення процедурних аспектів здійснення цього права та інші особливості вивчали Я. Броунлі, Я. Кастанеди, Дж. Фавсет, Н. Фейнберг, Л. Гудрич, Е. Хамбро, А. Шимонс, Б. Хелперн, Х. Джонсон,
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Г. Кельзен, Г. Лаутерпахт, Б. Боветт, Р. Емерсон, Р. Еріксон, Л. Еванс, Дж. Геллен, Д. Джонсон,
Л. Джонсон, Дж. Кунц, А. Фердросса, А. Коббан, М. Віраллі, К. Райт, А. Уелен.
Серед сучасних українських науковців цій проблематиці присвятили свої праці В. Денисов, Ю. Нипорко, О. Мартиненко, В. Міцик, М. Товт, В. Нікітюк, М. Буроменський, В. Буткевич, П. Маланчук та Саід Б А Абуфара.
Незважаючи на таку кількість досліджень, досі залишились не вирішені основні завдання, які постають перед міжнародною спільнотою при реалізації окремим суб’єктом права на
самовизначення та встановлення умов «коли» і «на яких підставах» ним можна скористатися. Адже міжнародне законодавство чітко спрямоване на захист суверенітету та територіальної цілісності країн, проте одночасно закріплює невід’ємне право на самовизначення:
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права, Статут ООН та Міжнародного суду, Декларація про незалежність
колоніальних країн та народів від 14 грудня 1960 р., Декларація про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин і співпраці між державами відповідно до Статуту ООН від
24 жовтня 1970 р. та ін.
Окремий масив інформації становлять праці Д. Донцова, який серед теоретиків українського націоналізму був взірцем для наслідування, і надбання якого стали основою для окреслення поняття нації та її прав серед прихильників національно-визвольного руху 20–40-х років ХХ ст. Зокрема, він торкався і питань щодо міжнародно-правового функціонування нації
та держави, ролі та функцій міждержавних об’єднань, а також значну увагу приділяв процесу
здобуття нацією (народом) незалежності.
Метою статті є на основі аналізу міжнародної теорії та практики дослідити зміст права
на самовизначення нації як суб’єкта міжнародного права через призму вчення Д. Донцова,
та визначення комплексу умов щодо наділення та використання права на самовизначення у
сучасних умовах.
Об’єднання поглядів вчених щодо міжнародного співжиття здійснювалося навколо двох
шкіл, які змінювали одна одну відповідно до світових реалій. Стверджуючи етику (моралізм)
і право (легалізм) як центральні категорії та першооснову міжнародних відносин, наголошуючи на загальнообов’язковості абстрактних морально-етичних і правових ідеалів та критеріїв, представники ідеалістичної школи розглядали міжнародні відносини як універсальну
монолітну статичну систему етичних і юридичних норм (нормативізм), які є незмінними і
незалежними від волі держав. У працях вони, як правило, акцентували увагу на необхідності
захисту свободи й демократії на міжнародній арені, жорстко критикували принцип «балансу
сил» і стверджували необхідність реалізації ліберальної утопії — створення універсалістської
міжнародної організації і світового уряду.
Представники нової теоретичної парадигми — політичного реалізму — кинули виклик
ідеалістам, різко критикуючи відірвані від реального ґрунту світової політики абстрактні тео
ретичні побудови. В їх інтерпретації міжнародні відносини постали як своєрідна соціальна
структура, у якій відбуваються динамічні політичні процеси, є ареною боротьби за владу між
ключовими політичними акторами (головним чином, державами), яка обумовлена характером «людської природи» і є «вічним» явищем світової політики. У своїх діях, стверджували
реалісти, держави керуються винятково своїми інтересами, причому при їх формулюванні та
реалізації визначальними є владно-силові міркування, а морально-етичні цінності є проблемою індивідуального вибору кожного політика [1, с. 199–201].
Вчення Д. Донцова ми можемо чітко віднести саме до школи політичного реалізму, адже
розвинена ним ідеологія чинного націоналізму передбачає як рушій нації до розвитку саме
чин або волю, дію, спрямовану проти ворога на здобуття та захист належних нації прав. Також слід звернути увагу на те, що визначені вченими основні події в історії щодо встановлення права народу (нації) на самовизначення пов’язані саме з революціями та війнами.
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Нідерландська революція XVI ст. була першою в Європі революцією, що призвела до
створення незалежної держави шляхом відокремлення Північних провінцій Нідерландів від
іспанської корони. Вона сформувала два правових принципи — право народу на суверенітет
і право народу на створення незалежної держави, які стали політико-правовою основою для
досягнення країною незалежності, що настала 23 січня 1581 р. із прийняттям Генеральними
Штатами Утрехтської унії. Вперше в суспільних відносинах народ виступив як суб’єкт влади,
завдавши відчутного удару пануванню в Європі феодальної системи [2, с. 6].
Надалі Англійська, Французька та Американська революції XVIІ–XVIII ст., спираючись
на концепцію народного суверенітету, проголосили самовизначення як утвердження у внут
рішньому правопорядку держав індивідуальних та колективних прав людини проти тиранії
«старого режиму», заклавши тим самим теоретичні та практичні засади визнання внутрішнього та зовнішнього аспектів принципу рівноправності та самовизначення народів [2, с. 5].
У середині ХІХ ст. вчені Дж. Манзіні та М. Манчіні заклали основи принципу національності
як об’єктивного права націй на незалежність.
Сьогодні право народів на самовизначення є складовою чинного міжнародного звичаєвого права. Під ним розуміють право вільно формуватися всередині та ззовні у політичному, економічному, соціальному і культурному розумінні. Завдяки ст. 1 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права та ст. 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права і, насамперед, завдяки Статуту ООН та Міжнародного суду (ч. 2 ст. 1) воно
навіть стає «принципом» щодо якого домовилися і закріпили цю домовленість угодою, тобто
частиною примусового права [3; 4]. Оскільки воно є чимось більшим, ніж програма, то має
статус правового правила, яке фактично приймає Міжнародний суд у своєму юридичному
висновку щодо Намібії (21 червня 1971 р.) та Західної Сахари (1975 р.). Незважаючи на це,
право на самовизначення не є беззаперечним як з політичного, так і міжнародно-правового
погляду [5, с. 346].
Після «Декларації про дружні стосунки» (Резолюція № 2625-XXV від 24 жовтня 1970 р.)
право на самовизначення належить не тільки колоніальним, а й «усім народам», які підпали
під «іноземне поневолення, панування та експлуатацію». Відповідно до цього широкого розуміння народи, які не мають своєї держави, можуть вирішувати створити їм її, приєднатись
до іншої чи об’єднатись із нею; право на самовизначення стало правом на зміну наявної карти держави [5, с. 348].
Проте міжнародне законодавство не визнає порушення суверенітету та територіальної цілісності: «Ніщо не повинно трактуватися як санкціонуюче чи заохочуюче будь-які дії, які
вели б до поділу чи часткового або повного порушення територіальної цілісності чи політичної єдності суверенних та незалежних держав, які дотримуються у своїх діях принципу
рівноправності та самовизначення народів і як наслідок цього формують уряди, які представляють незалежно від расових, релігійних або інших відмінностей весь народ, який проживає
на цій території» [6]. Також багато в чому це пов’язано з тим, що не визначено чітко меж
правосуб’єктності нації, та взагалі в науці та практиці міжнародного права досі немає загальноприйнятого визначення народу (нації) як суб’єкта на самовизначення [7, с. 40].
У своєму вченні щодо політичних акторів Д. Донцов визначає «одиноким живим чинником міжнародного життя націю, незалежно від того, яка кляса веде її за собою» [8, с. 23].
Націю у своїх працях Д. Донцов окреслював як «скупчення мільйонів воль довкола спільного ідеалу… ідеалу панування певної етнічної групи над територією, яку вона одержала в
спадщину по батьках і яку хоче передати своїм дітям» [8, с. 210]. У статті «До традицій» нація постає як «те, що протиставляє себе географічно, історично і політично своїм сусідам»
[9; 10, с. 161], а у «Підставах нашої політики» як «група людей різних кляс і національного
походження, що замешкують спільну територію, зв’язаних спільними історичними традиціями» [11, с. 208].
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Аналізуючи вказані трактування нації та загальний комплекс уявлень Д. Донцова про її
існування та співжиття з іншими утвореннями, ми можемо виокремити декілька ознак, які
характерні для нації: першою ознакою, безперечно, є територія, на якій проживає відповідна
група людей. Без історичної території Д. Донцов не уявляє націю, і це чітко простежується як
із вже наведених тлумачень, так і з наступних ознак нації.
Другою визначальною ознакою є формування органів влади. Влада у трактуванні Д. Донцова завжди супроводжує сформовану націю. Незалежно від того, яких властивостей набуває
спільнота, без влади вона ніколи не буде повноцінною: «Через це, що не самодержавна нація
не є нацією, ідея власновладства повинна бути над всіма іншими. Вона не повинна робити
угод з жадними доктринами, що обмежують її неподільний вплив, ані всередині, ані на зовні,
лише вона має надавати зміст національній волі» [8, с. 226–227].
Відомий своєю критикою «провансальської течії» М. Драгоманова та його сподвижників
Д. Донцов писав: «З трьох чинників, з яких складається дозріла політична нація, з території
(землі), людності і влади, для нього (М. Драгоманова. — Т. Б.), як і для всіх соціалістів, демократів і радикалів, найменш важливим був чинник останній — влада. Їм все одно було, в
чиїх руках знаходиться влада над двома іншими чинниками» [8, с. 62]. Ці аргументи Д. Донцов також переносив і на внутрішньо організаційні моменти, вважаючи недопустимим факт,
коли «доходили до заперечення права нації хотіти, права накидувати свою волю одиницям,
племенам, провінціям, поколінню» [8, с. 117].
Проте поряд із цими ознаками Д. Донцов передбачав для населення, яке репрезентує себе
як націю, ще одну вимогу: «Населення єднає в націю не спільність мови, ні культури, ні однаковість матеріальної культури, а спільна історична пам’ять стосовно минулого, спільна воля
в теперішньому і спільна мета відносно майбутнього» [12, с. 117]. Звичайно, для вченого поняття нації також охоплювало і ще декілька ознак духовної сфери: «Замість вкласти в поняття
нації велику ідею, високу ціль, що стояла б понад “партикулярним”, — вони (провансальці
М. Драгоманова. — Т. Б.) зробили собі Бога з феноменального — обмежили об’єм поняття
нації (1). Замість включити в поняття нації не тільки “нині”, але й “завтра”, — вони задовольнилися лиш першим; вони обмежили поняття нації в часі (2). Вони були поза часом, а їх
ідея — ні ретроспективною, ні проспективною, без традицій вчора, без завдань завтра. Взиваючи до розуму й виклинаючи почування, фанатизм, — вони зробили національне почуття
плитким і яловим; обмежили його інтенсивність (3). Відповідно до того пристосувався й цілий їх світогляд, який знав замість “легенди”, “міту” — погідну й нудну утопію (ad 1); замість
руху — спокій (аd 2) і замість протесту — немічний жаль (ad 3)» [8, с. 121].
Для якісного порівняння уявлень Д. Донцова про націю як суб’єкт права на самовизначення та єдиного одинокого живого чинника міжнародного життя із сучасними вимогами
міжнародного права цінними є важливі характерні особливості, визначені у пропозиції постійного Міжнародного суду стосовно греків в Болгарії (1930) — чотири об’єктивних критерії
та один суб’єктивний: 1) певна територія, яку можна відмежувати; 2) власні расові (допов
нимо — або етнічні); 3) релігійні (або ідеологічні); 4) мовні або інші культурні особливості; 5) воля до збереження своєрідності. Група експертів ЮНЕСКО доповнює цей список:
6) спільні історичні традиції; 7) спільне економічне життя, але не вимагає одночасного дотримання всіх критеріїв [5, с. 349].
Беручи за основу ці критерії, можемо стверджувати, що Д. Донцов для самовизначення
нації дотримувався лише чотирьох: окрема територія, яка має бути ще й історичною батьківщиною, етнічні особливості, хоча вчений передусім визначає націю за духом, спільні істо
ричні традиції та воля до збереження своєрідності.
Саме з волею Д. Донцов пов’язував прагнення спільноти до життя: «Воля без її виявлення
назовні — є нісенітниця. Так само й національна воля, яка прагне зберегти лише залишену
їй діянням ворожих сил область впливу, зрікаючись і духової, і матеріяльної експансії. Такі
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нації в Европі є, деякі з них навіть із блискучим минулим, та вони стоять на узбіччі світовополітичного життя, вони — провінції Европи. Провінціями ж є й нації, позбавлені державної
самостійности, які не вміють або не хочуть завоювати її, здобутися на шукання власної великої ідеї, власних шляхів» [8, с. 69]. Більше того, «спонтанна воля до життя нації, безмотивна
й безрозумова, яка переростає у найвищу форму об’єктивації національної волі — державу»
[8, с. 83].
Загалом вчення Д. Донцова ми можемо звести до гасла: «На питання “Що?” “Націоналізм” відповідав: незалежність і повний сепаратизм. На питання “Як здобувати свою мету?”
“Націоналізм відповідав: боротьбою; національною революцією…”» [8, с. 17].
О. Гьоффе запропонував шість основних моделей стосовно відносин між народом і державою у сфері самовизначення: модель єдності, коли народ та громадяни держави збігаються
(гомогенні держави); асиміляційна модель, де мовні, етнічні, релігійні групи мають право на
своєрідність, проте це право є другорядним щодо, головним чином, конституції та офіційної
мови (США, Автралія); автономна модель, коли корінним народам надається право на свою
мову, освіту, проте без права на створення власної держави, модель черезсмужжя (Чехо
словаччина); модель поділу — розпад великих держав на дрібніші. Також однією з моделей є
захист меншин, які в межах об’єднання значно відрізняються від інших і водночас юридично
або й реально мають другорядний статус. Він тільки тоді є чимось більшим, ніж додаткова
ознака, яка може бути присутньою у кожній моделі, коли відповідні групи об’єднані великою
кількістю важливих елементів, сприймаються як народ або, скромніше, — як народність.
Відповідний захист меншин стосується насамперед груп, які живуть у місцях свого традиційного поселення, а не нових іммігрантів [5, с. 350–351].
Для Д. Донцова право нації на самовизначення з метою створення власної держави є першочерговим: «Так втратив наш націоналізм (безумовне право нації на незалежне існування)
у наших провансальців — свій аксіоматичний характер» [8, с. 82]. Проте це право на самовизначення не існує як само собою зрозуміле: «Право нації на самовизначення? Певно, але не
кожна, що “має” це право, має його!» [8, с. 197]. Адже того, що було потрібно для здійснення
права — «свідомости, що мусить силою вибороти право нації на самовизначення, в “есерів”
так само мало, як і в їх соціял-демократичних братів» — завжди бракувало українській нації
для ствердження своєї незалежності [1, с. 104].
Для того щоб право на самовизначення було використане нацією, на думку Д. Донцова, мало лише виконати головні умови: заселяти територію в межах історичної батьківщини, сформувати політичну організацію — націю та мати зачатки владної структури.
Основним чинником для набуття права на самовизначення є як військова, так і дипломатична боротьба. Без намагань нації стати незалежною спільнотою у власній державі право
на самовизначення не існує. Також важливим є визначення цього права лише за нацією
і лише за умови створення незалежної держави, а не відокремлення для приєднання до
іншої держави.
Загалом вчення Д. Донцова може виступати як підґрунтя для трактування права на самовизначення у міжнародному праві, та, що основне, для визначення суб’єктів права на самовизначення. Без сумніву, це питання потребує подальшого доопрацювання, проте чітке
врегулювання можливостей націй створювати незалежні держави у межах своїх історичних
територій допоможе вирішити численні міжнаціональні конфлікти у світі.
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Бойко Т. О. Політико-правові погляди Д. Донцова: право на самовизначення нації у міжнародно-правовому аспекті
У статті розглядаються суть та зміст права на самовизначення у системі міжнародного права в
інтерпретації Д. Донцова на основі положень ідеології чинного націоналізму. Із залученням міжнародно-правових досліджень та положень чинного міжнародного права формується єдиний підхід до
правосуб’єктності нації щодо самовизначення та комплекс ознак, які характеризують націю як суб’єкт
міжнародного права.
Ключові слова: право на самовизначення, нація, територія, влада, воля, націоналізм, держава, міжнародне право.
Бойко Т. О. Политико-правовые взгляды Д. Донцова: право на самоопределение нации в междуна
родно-правовом аспекте
В статье рассматриваются сущность и содержание права на самоопределение в системе международного права в интерпретации Д. Донцова на основе положений идеологии украинского национализма. С привлечением международно-правовых исследований и положений действующего международного права формируется единый подход к правосубъектности нации по самоопределению и
комплекс признаков, характеризующих нацию как субъект международного права.
Ключевые слова: право на самоопределение, нация, территория, власть, воля, национализм, государство, международное право.
Boiko Т. International legal dimention of right of nation to self-determination: D. Dontsov’s views
This article is devoted to discussing the essense and components of right to self-determination in
international law system accordining to D. Dontsov ideology of nationalism, which in general can be referred
to the theoretical paradigm of political realism. The integral approach to legal personality of nation and its right
to self-determination as well as number of features, characterizing nation as a subject of international law are
defined. The subject of international law approach to the nation is based in the form of self-determination law as
the complex of essential features community is endowed with in order to form political nation and independent
state. The nation is considered the only subject of self-determination law as well as independence is the form
of it. In our article we also tried to set up the peculiarities of self-determination law interpretations in Dmytro
Dontsov’s vision of it, while comparing it with criteria established in international law.
Key words: right to self-determination, nation, territory, power, will, nationalism, state, international law.
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ВІДЧУТТЯ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ПРАВОУТВОРЕННЯ

В

ідшукання витоків правоутворюючого процесу завжди викликатиме значний дослідницький інтерес, насамперед, з огляду на безперервність пошуків відповіді на питання:
що є право, де заховані витоки «правоутворюючої енергії»? [1, с. 198]. Це питання неминуче
постає перед кожним поколінням дослідників, які вирішують його відповідно до сучасної їм
загальнонаукової картини світу, пануючих наукових парадигм та власних рефлексій. Сучасний етап розвитку правознавства характеризується значним розширенням предметного поля
таких пошуків — актуалізуються дослідження у царині психології права, сприйняття права,
дії права. Значний науковий інтерес становлять такі феномени, як правова свідомість, правова культура, правовий менталітет, правові традиції, правовий світогляд, правове мислення
тощо. Відчутне акцентування уваги дослідників саме на взаємопов’язаності правових явищ і
духовної сфери, що після тривалого домінування матеріалістичних підходів до права зумовило утвердження людиноцентричних домінант у правознавстві.
У зв’язку з цим особливий інтерес становлять «антропологічні підстави права — свідомі
і несвідомі установки, що зароджуються у глибинах людського єства» [2, c. 45]. За І. Ільїним,
у самій людині, в її правосвідомості закладена передумова нормального, здорового права.
Тут пропонується зосередити увагу на відчутті права як на процесі відображення елементарних властивостей правової дійсності, формі відображення правових явищ як первинній
ланці у процесі правоутворення. У зв’язку з цим доцільно акцентувати увагу на відчутті як
психологічному, психолого-правовому явищі, а також виокремити відчуття права в первинному та регулярному правоутворенні.
Відчуття є первинною формою психічного зв’язку організму з середовищем, основним джерелом наших знань про світ і власне тіло. Вони становлять головні канали, якими інформація
про явища зовнішнього світу і стан організму доходить до мозку, даючи змогу людині орієнтуватися у навколишньому середовищі і в своєму тілі. Якби таких каналів не було і через органи
чуття не надходила інформація до мозку, свідоме життя було б неможливим. «Соціальні» відчуття відіграють вирішальну роль витоків у набутті особистістю самосвідомості та свідомості
як витоки в процесі соціалізації. На думку Т. Парсонса, основний характер структури окремої
особистості формується в процесі соціалізації на основі структури систем соціальних об’єктів,
з якими вона мала зв’язок протягом свого життя, включаючи, звичайно, культурні цінності й
норми, інституційовані в цих системах [3, c. 104]. Інакше кажучи, у процесі соціалізації відбувається засвоєння правових норм і цінностей, з відчуттями пов’язується насамперед міжособистісний (комунікативний) та рефлексивний, який реалізується через індивідуальні переживання
та усвідомлення, внутрішній діалог, в якому людина розглядає, оцінює, приймає або відкидає
певні цінності, ідеї у поєднанні з неусвідомленим копіюванням базових цінностей права, що
дозволяє ідентифікувати себе з певною культурою і суспільством та сформуватися правовій свідомості. У цьому контексті можна погодитися з думкою Н. Юрашевича про те, що «правова
свідомість — система відчуттів, звичок, уявлень, оцінок, поглядів, теорій, ідей суб’єктів права
(носіїв правосвідомості), які відображають правову дійсність і оціночне ставлення до неї (до
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соціально-правових настанов і ціннісних орієнтацій суспільства, до минулого, сучасного або
очікуваного права) і виконують завдяки цьому роль своєрідного регулятора (саморегулятора) їх
поведінки в юридично важливих ситуаціях» [4, c. 181].
Пов’язані зі сприйняттям та оцінкою правових явищ, відчуття і переживання учасників
правовідношень у свою чергу формуються на основі правових знань та уявлень про норми
права, юридичні права й обов’язки, становлять емоційно-психологічний компонент правової свідомості, є тлом для правоутворення. До таких відчуттів і переживань можна віднести,
наприклад, упевненість у справедливості правових норм (справедливість — інтуїтивне право
за Л. Петражицьким. — Т. Б.), нетерпиме ставлення до їх порушення. «Людській психіці, —
писав засновник психологічної школи права Л. Петражицький, — притаманна тенденція
виробляти і давати певні інтуїтивно-правові відповіді на ті питання, які усвідомлюються як
питання спричинення добра або зла іншим або отримання певних благ, відомих плюсів або
зазнавання певних бід, тягарів певних мінусів з боку інших» [5, c. 389]. Розвинена правова
свідомість припускає формування в її носіїв стійких стереотипів у галузі емоцій, почуттів і
переживань [6, c. 59].
Правові відчуття можна характеризувати як певний психічний процес, результатом якого
можуть стати емоції і почуття. Так, відчуття права може через деякий час бути усвідомленим
як відповідне почуття. Відчуття права в певному сенсі можна вважати «розрядом інтуїції», за
Р. Декартом, іскринкою, з якої виникає право інтуїтивне. У свою чергу, інтуїтивне право, яке
відрізняється гнучкістю і змінюваністю, вміщує в собі правові погляди, що поступово і постійно розвиваються і змінюються, зокрема в концепції Л. Петражицького, є творцем права
позитивного [5, с. 403].
Виникнення відчуття права є можливим віднайти у ціннісно-смисловому Універсумі як
сфері людської діяльності, яка реалізує через особистісне буття у системі цивілізації ноосферну відповідь на космічний запит розуму [7, с. 11]. Своєрідним життєвим нервом ціннісно-смислового Універсуму кожної цивілізації (в історичній варіативності, що характеризує
основні фази її життєвого шляху), на думку С. Кримського і Ю. Павленка, є система базових цінностей, що виражаються тріадою Істина — Добро (Благо) — Краса. Відтак слідом за
ними можемо припускати наявність певного архетипічного, глибинного і гранично широкого загальнолюдського шару змістів, цінностей, значень, символів, що мають стадіальні
особливості (відповідно до основних етапів соціокультурного розвитку), з одного боку, й
особливостей, пов’язаних із наскрізними, стрижневими формами реалізації цього процесу
(Схід — Захід), з другого боку [7, c. 11–12].
Ментальний світ людини має певну сукупність архетипічних структур. Ці структури є або
природженими для нашої психіки як універсальної мови (з погляду структурної лінгвістики)
чи комплекси підсвідомого типу перінатальних схем, або виступають як універсальні схеми
символізації усього сущого на зразок завжди істинних формул математичної логіки [7, c. 19].
Власне, дослідники твердять про існування передпосилочних контурів речей та ідей, архетипічні схеми сущого, що орієнтують наше бачення світу, без яких у людській свідомості не
існували б матриці, схеми, на яких синтезуються матриці буття. Таким чином, чуттєво-емпіричне розглядається у його здатності розширюватися до практики, яка творить світ людини
[7, c. 20].
Корелюються з баченням українських філософів насамперед духовних основ цивілізаційної побудови теорія трьох аксіом правової свідомості, що становлять правову основу життя
будь-якого народу: «закон духовної гідності», «закон автономії», «закон взаємного визнання»
І. Ільїна, з яких перша є основною. З відчуття власної гідності починається взагалі будь-яке
моральне почуття; якщо цього немає, то неможна говорить про повноцінне буття. Вчений
обґрунтовує тезу про апріорний характер правосвідомості, яка живе в душі вже тоді, коли ще
немає ні закону, ні звичаю, генетично передуючи правоутворенню. На його думку, «право-
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свідомість можна було б описати як природне почуття права та правоти, чи як особливий духовний настрій інстинкту стосовно самого себе та інших людей. Правосвідомість — це особ
ливе інстинктивне правопочуття, в якому людина утверджує свою власну духовність і визнає
духовність інших людей [8, c. 231]. І. Ільїн, визначаючи цей феномен як «правове почуття»,
додає, що правосвідомість охоплює також волю, уяву, думку та всю сферу несвідомого досвіду; виходить з того, що воно не лише формально-юридична, а й універсальна онтологічна
категорія, з якої виводяться всі основні емпіричні опосередковані соціальні та правові реалії.
Звернення до ментальності як глибинного рівня свідомості, від якого залежить специфіка
світосприймання, світобачення, орієнтація і поведінка людини (спільноти) в реальності, є
виправданою з огляду на різноманітність правових устроїв. Зокрема, як зазначав Г. Кельзен,
«коли припустити, що правове чуття істотною мірою впливає на вироблення права, та що,
отже, будь-який правовий порядок відповідає правовому чуттю правлячої групи, яка й створює цей правопорядок, тоді той факт, що чинними бувають такі правопорядки, котрі суттєво
різняться, можна тільки тим пояснити, що правові чуття людей, котрі формують ці правопорядки, є різними» [9, с. 451]. Як уявляється, ця різниця значною мірою зумовлена саме
ментальністю. Ментальність тут — це соціально-психологічна самоорганізація представників певної культурної традиції, що характеризується єдністю їхніх установок, переживань,
думок, почуттів, що виявляється у тотожності світосприйняття і світобачення. Вона визначає
той рівень суспільної свідомості, на якому думки не відділені від емоцій, почуття — від вольових дій, учинки — від загального поступу життєактивності; це чуттєво-мисленнєвий інструментарій освоєння довкілля [10, c. 41–43]. Правова ментальність при цьому визначається як
сумарний результат психічної діяльності, інтегративне вираження відповідних уявлень, знань,
досвіду, що зумовлює життєві орієнтири у галузях права і політики, ставлення нації до дійсності і до себе самої (на відміну від менталітету) [11, c. 152–164]. Водночас правовий менталітет як
сутнісна форма вияву ментальності — це ставлення й оцінка щодо правових норм, ролі держави, індивідуальних прав і свобод, які містяться у світосприйнятті певного народу. Правовий
менталітет репрезентує суспільну психологію і включає в себе правові традиції, знання, навички, оцінки та поєднує в собі як раціональні, так й ірраціональні компоненти [12, с. 5].
Отже, констатація наявності ірраціональних факторів, які не завжди піддаються простому
причинно-наслідковому поясненню і зумовлюють мотиви людських дій у свідомості й поведінці людей як емоційно-психологічного елементу правової свідомості, і як компоненту
правового менталітету, акцентує увагу на формах їх проявів, що має виняткове значення для
дослідження процесу правоутворення. Насамперед йдеться про правові міфи як складову
міфологічної системи світовідчуття і світосприйняття реальності, зокрема правової. Виняткове значення міфу для дослідження витоків правоутворючого процесу полягає у тому, що
він не просто є чуттєвим відношенням, фізіологічним відчуттям, а світовідчуттям. Тобто це
таке відчуття історичної (або історико-правової реальності), коли щось конкретне чуттєве
сприймається як узагальнене; це чуттєве відбиття світу як цілого [13, с. 19]. Подібні якості
мають і «малі форми» міфічного — приказки, прислів’я, загадки. Близькою до міфологічного світовідчуття є стихійне правовідчуття законослухняного громадянина, для якого право
є самозрозумілим, таким, що не потребує додаткового обґрунтування. Вироблене в процесі
інтерналізації «так не слід робити, тому що так не прийнято робити», є потужним внутрішнім
імперативним саморегулятом — відчуттям совісті, яке має своє значення, зокрема і в правоутворюючому процесі. Відчуття совісті в праві виявляється як постійне устремління суб’єкта
на наближення об’єктивного права, його іманентної відповідності вимогам трансцендентного, ідеального права [14, c. 18].
Під впливом почуттєвонаочного сприйняття права формується образ права, який відоб
ражається насамперед у буденній суспільній правосвідомості і характеризує ставлення суспільства до права, його правобачення і правовідчуття і, як правило, не завершується вироб
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ленням більш-менш чіткого поняття про нього. Саме на відповідному йому буденному рівні
праворозуміння найбільш чітко проявляються його національні і цивілізаційні особливості,
належність до певної культурно-історичної спільноти [15, c. 89–101]. Водночас правовідчуття
або відчуття права задає напрямок процесу правового мислення. При дослідженні такого феномену, як правове мислення, основна увага найчастіше зосереджується на одному (хай навіть визначальному) рівні правового мислення — професійно-доктринальному. Тим часом,
як зазначає М. Козюбра, не менш, якщо не більш, важливими є ментально-антропологічні,
цивілізаційно-культурологічні аспекти правового мислення. Адже правове мислення — це
завжди продукт певної культури, цивілізації. Правове мислення являє собою, можна сказати,
найбільш раціоналізований і консервативний компонент правового менталітету [15, c. 96].
Водночас можна зробити таке припущення: якщо «первинне» відчуття права більшою мірою
є інстинктивно-інтуїтивним, то професійно-доктринальне все ж таки виникає (зумовлюється) прийнятими у правових сім’ях уніфікованими способами (прийомами) правового мислення.
Викладене, попри існування думки про «безплідність теоретизування» у сфері ірраціонального, до якої можна віднести і відчуття права як особливої психічної здатності людини
[16, c. 419], дає підстави включити відчуття права в ролі ще однієї, вірогідно, найпершої ланки, у ланцюжок правоутворення. Відчуття права, поряд із відчуттям совісті, відчуттям гідності, є природнім людським відчуттям, яке суттєво впливає на людські вчинки. Відчуття права
як відчуття справедливості, за певних умов (як уявляється, серед них найперша — відносна
тотальність відчуття права в певному соціумі) становить основу інтуїтивного права, що, в
свою чергу, є одним із джерел права позитивного, і значною мірою забезпечує його легітимність і дієвість. Адже праву, аби бути дієвим, необхідно, щоб у нього вірили. А це передбачає
не лише розум, а й почуття, інтуїцію, віру [17, с. 16–17].
Як дещо категорично зазначав відомий правознавець М. Гредескул, простої істини про те,
що право має тільки внутрішнє, психологічне існування, ніколи не слід забувати [18, c. 287].
Сучасний стан розвитку правознавства, як уявляється, перебуває у тій точці амплітуди свого
розвитку, коли привернення уваги до права як до явища насамперед духовної сфери є знову
актуальним.
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Бондарук Т. І. Відчуття права в процесі правоутворення
Відчуття права як найелементарніша форма відображення правових явищ розглядається в контексті правової психології, правової свідомості, правової ментальності. Робиться спроба означити архетипічні основи правової свідомості, визначити співвідносність відчуття права з аксіомами правової
свідомості, правовими міфами. Акцентується увага на почуттєво-наочному сприйнятті права як передумові формування образу права.
Ключові слова: правосвідомість, правова психологія, правова ментальність, правоутворення, правові міфи.
Бондарук Т. И. Чувство права в процессе правообразования
Чувство права как самая элементарная форма отображения правовых явлений рассматривается
в контексте правовой психологии, правового сознания, правовой ментальности. Делается попытка
обозначить архетипические основы правового сознания, определить соотношение чувства права с аксиомами правового сознания, правовыми мифами. Акцентируется внимание на чувственно-наочном
восприятии права как предпосылке формирования образа права.
Ключевые слова: правосознание, правовая психология, правовая ментальность, правообразование,
правовые мифы.
Bondaruk T. Feeling of law in the lawmaking process
Feeling of law as the most elementary form of reflection legal things is reviewed in the context of legal
psychology, legal awareness, legal mentality. Makes an attempt to define archetypal foundations of legal
consciousness, determine the correlation feeling of law with the legal awareness axioms, legal myths. The
attention is focused on the visual sensual perception of law as a precondition of forming an law image.
Key words: legal awareness, legal psychology, law mentality, lawmaking process, legal myths.
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Н

а тлі глобалізаційних процесів суспільного розвитку, які наразі ми можемо спостерігати, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних
технологій. Основою цього процесу серед іншого є освітньо-інтелектуальний потенціал
населення. Освіта трансформується, переорієнтовується з держави на людину, на фундаментальні гуманістичні цінності, на послідовну демократизацію всього освітнього процесу,
регламентовану правом. Можна зауважити, що протягом історичного розвитку людства вже
відбувалися подібні процеси. Насамперед йдеться про утвердження її гуманістичних засад у
період Відродження. Тоді започатковувалися так звані форми гуманістичної організації інтелектуального життя — школи не у традиційному значенні цього слова, а, швидше за все, як
товариства вчених, митців, вчителів та учнів, які створювалися на основі академій середньовічної Європи. Такий характер мали Римська академія (1593) і Платонівська академія (1459)
у Флоренції [1, c. 158]. Не оминули згадані тенденції і українських земель. Подібний феномен являла собою Замойська академія (1595–1784) (далі — Академія), яка була створена та
успішно функціонувала на етнічних українських землях близько 200 років. Академія була
втіленням амбітного освітнього проекту великого канцлера і коронного гетьмана Речі Посполитої — Яна Замойського.
Постать цього політичного і державного діяча є досить суперечливою, і неоднозначно оцінювалася як сучасниками, так і дослідниками. Водночас слід зазначити, що його інтелек
туальний потенціал, енциклопедичні знання, політико-правовий хист незмінно були високо
оцінені. Особливий інтерес становлять погляди Я. Замойського на освіту, і насамперед правову, аналіз яких дозволяє говорити про втілену у життя достатньо струнку освітньо-правову
концепцію, яка була складовою системи політичних і правових переконань та ідей цього визначного державного діяча і правника.
Я. Замойський народився у 1541 р. у родині впливового магната, белзького старости, каштеляна холмського, а від 1666 р. і надворного гетьмана Сигізмунда Августа — Станіслава Замойського. Становлення гуманістичного світогляду та системи правових і політичних поглядів Я. Замойського відбулося під час навчання та освоєння юриспруденції в Падуанському
університеті (до цього він вчився у Парижі і Страсбурзі). Серед його викладачів у Падуї були
Гвідо Панциролі (Guido Panciroli), професор римського права, який при викладанні своїх
лекцій спирався на ґрунтовні історичні та філологічні знання, та Тиберіо Дециані (Tiberio
Deciani), відомий серед студентів професор кримінального права. Однак найбільшого впливу
на формування світогляду Я. Замойського справив Данієль Сигоніуш (Daniel Sygoniusz), чиї
лекції та безпосереднє спілкування спрямувало молодого спудея-поляка до досліджень, які
згодом стали йому у пригоді як державному діячеві. Особливий вплив на становлення Я. Замойського як політика і правника спричинили праці і погляди М. Цицерона, якого можна
вважати основоположником європейської юриспруденції, новочасних європейських теорій
держави і права.
Набуті знання стали Я. Замойському в нагоді в коронній канцелярії Сигизмунда ІІ Августа, де він працював та отримав неоціненний досвід, важливі знайомства. Зокрема, такі

112

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського

визначні особистості того часу, як Петро Мишковський (Piotr Myszkowski) — гетьман польний Речі Посполитої; Лукаш Горницькі (Łukasz Górnicki) — польский ренесансовий гуманіст,
поет, політичний писар, королівський секретар; Шимон Луговскі (Szymon Ługowski) — судовий виконавець і секретар, Перемишильський єпископ відіграли значну роль у становленні
молодого правника та урядовця [2, с. 86]. Так, перший правовий твір Я. Замойського — «De
senatu romano — libri duo» (1563) (Про римський сенат — дві книги) був присв’ячений П. Мишковському. У цій праці простежуються республіканські політико-правові уподобання автора,
основою яких став «античний ґрунт».
Саме «античний ґрунт», власне, і був покладений Я. Замойським в основу власної концепції ідеальної держави [3, c. 430], а високий матеріальний і соціальний статус, правові знання
та досвід роботи в канцелярії і основне — значний реформаторський потенціал, дозволили
багато її положень втілити в життя.
Головну роль у побудові ідеальної держави Я. Замойський відводив шляхетському народові, чиї моральні якості вважав гарантією добробуту і стабільного розвитку: «Польща черпатиме свої сили з бездоганності громадян, які дбатимуть про державу ще більше, коли вона потребуватиме більшого захисту, чия освіченість і патріотизм сприятиме
її розвитку» [4, c. 133]. Теза про освіченість громадян, як один із постулатів гуманізму і
ренесансу, та завдяки активній «загальній пропаганді» Я. Замойського, стала однією з
ключових у державі, а освіта почала сприйматися в Речі Посполитій як ключ до визнан
ня у суспільстві, як основа громадянської позиції та, як мріялося багатьом, політичної
кар’єри [5, c. 76]. Остаточно ж освітній ідеал Я. Замойського сформувався у період від задуму до втілення масштабного проекту — Замойської академії (1595–1874), і найкращим
чином виявися у процесі створення і функціонування цього багато в чому унікального
навчального закладу.
Місцем для ідеальної, за задумом Я. Замойського, школи могло стати лише ідеальне місто:
у 1579 р. італійським архітектором Бернардо Морандо закладається місто Замостя як центр
Замойської ординації (об’єднаного комплексу маєтностей Я. Замойського, які отримали
особливий правовий статус та власний трибунал у 1589 р.). Крім адміністративних, оборонних та господарських функцій, місто повинно було виконувати роль наукового та культурного осередку. Академія створюється згідно з проектами кращих італійських університетів.
У 1593 р. Я. Замойський характеризував цей проект таким чином: «Просто я хочу мати цивільну школу, випускники якої прославляли Божу славу, його Королівську Величність та Вітчизну і які б приятелями могли бути» [6, c. 59–60].
Перед безпосереднім відкриттям академії, у березні 1595 р. Я. Замойський доручив професорам, які вже прибули до Замостя, надрукувати лист-запрошення до відкриття, що і було
зроблено. Видрукувано 300 екземплярів, проте мова та «граматична форма» не влаштували
канцлера і він не підписав його. Примірники були знищені, і до квітня цього ж року було надруковано новий текст, адресований «сенату, шляхетському стану, польському і литовському
народові, та жителям сусідніх народів», який вже був узгоджений з Я. Замойським та мав
уточнені позиції фундатора. Серед них — незмінні постулати про важливість науки та добре
освіченої молоді для розвитку держави; про знання, які є запорукою величі і могутності країни; про патріотичну складову; про необхідність направити в потрібне русло розумної молодь,
для якої академія і буде тією «стрімкою річкою, яка, несучи своєю течією найкращі здобутки
гуманістичної науки, буде омивати та розуми живити» [7].
Також безпосередньо на листівці була вміщена промова Я. Замойського до поляків [8, с. 92].
У ній він зазначав, що все чого він досяг, сталося не лише завдяки Богу, королю та Речі Посполитій, а передусім завдячуючи науці. Певним чином він ідеалізував науку, вважаючи її
основним чинником для вирішення проблем суспільного, соціального та державного значення. Також він зазначав, що організація навчального процесу, програми та методи ви-
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кладання є наслідком його багаторічних міркувань та напрацювань. Цікавим є той факт, що
Я. Замойський назвав академію своєю Донькою: «Ти Академія Замойська, донька моя, поділяєш ти мою милість разом з сином моїм Томашем» [8, с. 93].
У липні 1595 р. Я. Замойський підписує статут Академії [13, с. 50], в якому встановлюється
вимога, «щоб без відома засновника Академії та його дозволу не встановлювалося в Академії
жодного права». У ньому регламентувалися основні питання, такі як: прийом учнів, ведення
альбому студентів та шкільної дисципліни, обсяг обов’язків і склад атрибутів ректора і декана. Кожен учень мав бути вписаний ректором в альбом, а згодом за результатами іспиту,
що проводився через декана, призначався у відповідний клас в scholae inferiores або superiores.
Переходячи до вищих класів, учень складав відповідну академічну присягу. Кожний мусив
мати свого особистого прецептора (педагога), який мав бути радником і наставником, стежити за успіхами в науці, зважати на виконання уроків, звертати увагу, щоб учні спілкувалися
латинською або грецькою мовою з тими, хто може в цих мовах порозумітися. Статут впроваджував суворі засади дисципліни. Так, за образу професора призначалося до чотирьох днів
карцеру, накладалися штрафи за непокірність ректорській владі, носіння невстановленого
одягу. Штрафи переважно були грошові, але малозабезпеченим учням їх могли заміняти на
арешт. Тобто простежується достатньо сувора регламентація поведінки, в обмін на широкі права. Зокрема, на противагу іншим подібним закладам Речі Посполитої, передбачалася
участь представників молоді (польської нації, литовської, руської, прусько-інфландської та
іноземної) в управлінні Академією, що дає змогу зарахувати її до так званих студентських
університетів, оскільки студенти тут могли не тільки обирати керівництво, а й самі обиратися
на керівні посади.
Варто вказати на той факт, що статут Академії не містив жодних обмежень щодо вступу
до її лав: дозволявся вступ учнів різного віку (від 6 років) та майнового стану, «щоб не лише
відбувалося виховання шляхетської молоді з “відомих дворів”, яка була під прискіпливим
наглядом, а й іншої шляхетської молоді з “дрібнішого люду”» [10, с. 247–248]. Виховання
громадянина Речі Посполитої як держави багатьох народів, еліти яких і мало поєднати спільне навчання, інтелектуальні підвалини, і зрештою спільні для всієї европейської спільности
погляди на політико-правові процеси — ось що висував наріжним каменем своє освітньоправової концепції Я. Замойський. Очевидно, що не йшлося, наприклад, про виховання
національної української еліти як було в Києво-Братській школі, створеної під патронатом
П. Сагайдачного [11, c. 174]. Водночас окремо оговорювалася орієнтація Академії на вихідців із Рутенії-України. Як зазначає відомий дослідник «української складової» в Замойській
академії Г. Гмітерек, «передбачалося поширення впливів нової школи на широкі кола культурно-занедбаних, на думку гетьмана, але близьких йому руських земель Речі Посполитої
(Волині, Поділля та Київщини), які становили 1/3 частину всієї держави» [12, с. 11].
З огляду на мету Я. Замойського — побудову ідеальної держави, пріоритетне місце в Академії належало юридичній науці. Як зазначалося, правові погляди Я. Замойського сформувалися під впливом римського спадку і, насамперед, праць та поглядів М. Цицерона. Відповідно, основні положення цього видатного мислителя про народ (народ — це не будь-який
гурт людей, зібраних докупи випадково, а громада багатьох людей, об’єднаних узгодженістю
прав та спільністю інтересів); про функцію науки (основною функцією науки, а отже, й філософії, є їхня суспільна функція, оскільки вони мають сенс, коли завдяки їм громадяни стають морально кращими, щасливішими та кориснішими для своєї батьківщини); про освіту
(але люди — лише ті, чий розум удосконалений знаннями, властивими освіченій людині).
Також окреме твердження про право («…якщо закон є сполучною ланкою громадянського
суспільства, а право, встановлене законом, однакове для всіх, на якому праві може триматися
товариство громадян, коли їхній стан неоднаковий? І дійсно, якщо люди не згодні зрівняти
майно, якщо розум усіх людей не може бути однаковий, то у кожному разі, права громадян
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однієї і тієї ж держави мають бути однаковими. Та й що таке держава, як не спільний правопорядок») [1, с. 53]; цілком корелюються із розробленими Я. Замойським програмою і статутом академії.
У статуті зазначалося: «Наука права, не тільки описує права різних верств населення, їх
привілеї, порядок отримання нагород, покарання для злочинців та штрафи, а й врегулюванню загальних суспільних відносин, відстоювання своїх прав всіма можливими правовими
способами». Юриспруденція викладалася на двох кафедрах — загального права та польського права. Студенти під час опановування правових дисциплін знайомилися з суспільним та
політичним устроєм стародавніх держав, основами судового процесу, ставали обізнаними з
канцелярськими формулами, вправно орієнтувалися у дипломатії та закордонній політиці.
Унікальним було вивчення у стінах академії місцевого польського права, що стало важливою
складовою загального патріотичного напряму освіти. «Навчання праву» мало на меті підготувати молодь до участі в публічному житті Речі Посполитої [13, с. 83]. Оволодіння юридичним
фахом, прищеплення високих суспільних ідеалів, патріотизм, становлення «доблесного характеру», вишуканого естетичного смаку та загальногромадянської відповідальності розглядалося Я. Замойським як мета освіти, запорука реалізації амбітних державницьких проектів.
Важливо наголосити, що Замойська академія відіграла істотну роль у культурній і, зокрема, державно-правовій розбудові південно-східних земель Речі Посполитої, і насамперед
українських. З її стін вийшло 11 тисяч учнів та студентів, які отримали тут не тільки знання,
а й готовність до роботи в державних, освітніх та судових органах, тут було підготовлено 250
докторів з філософії, права, теології. І найголовніше, академія сприяла створенню інтелектуального тла на виразно гуманістичній основі.
Бачення державно-правового розвитку Речі Посполитої та політико-правової доктрини
Я. Замойського [3, c. 430] потребували потужного освітнього компоненту. Адже, на його
переконання, такий розвиток ставав можливим за умови залучення до освітнього процесу
якомога більшої частини молоді, насамперед з метою підготовки фахових правників. Важливим компонентом такого освітньо-правового процесу ставало суспільно-громадське виховання на ґрунті античних республіканських ідей, патріотизму, місцевих правових і державницьких традицій, презумпції прав особи і громадянина. Не можна не зауважити, що
така освіта не стояла осторонь формування світогляду, а в певному контексті взагалі виступала основою світогляду. Викладене дає змогу говорити про освітньо-правову концепцію
Я. Замойського у двох площинах: у загально-державному смислі як підґрунтя й основну
умову реалізації політико-правової доктрини, і в вузькому смислі як моделі організації навчання у спеціально створеному Я. Замойським навчальному закладі. Власне, можна стверджувати про один із рідкісних прикладів, коли концепція була реалізована в конкретному
проекті.
Освітньо-правова концепція Я. Замойського є цікавою не лише в історичній ретроспективі. Її основні компоненти (гуманістичні принципи освіти, правовий фаховий вишкіл, громадянське виховання) є співзвучними з сучасною правовою освітою. Проте більш глибоке
дослідження цієї концепції, як уявляється, могло б надати нових імпульсів в державі Україна,
яка опинилася в якісно нових політико-правових умовах, що вимагають кардинальних змін
і в царині правової освіти.
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Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського
Досліджується становлення і розвиток поглядів Я. Замойського на освіту, зокрема правову, визначається їх місце в структурі політико-правової доктрини цього визначного державного діяча. Робиться
висновок про наявність освітньо-правової концепції як складової політико-правової доктрини канцлера, досліджуються передумови її виникнення, головні положення та втілення в освітньо-виховному процесі в Замойській академії.
Ключові слова: Ян Замойський, правова освіта, освітньо-правова концепція Яна Замойського, освіта на українських землях ХVI–XVII ст., Замойська академія.
Бондарук В. О. Образовательно-правовая концепция Яна Замойского
Исследуется становление и развитие взглядов Я. Замойского на образование, в частности правовое, определяется их место в структуре политико-правовой доктрины этого выдающегося государственного деятеля. Делается вывод о наличии образовательно-правовой концепции как составляющей политико-правовой доктрины канцлера, исследуются предпосылки ее возникновения, основные
положения и осуществления образовательно-воспитательного процесса в Замойской академии.
Ключевые слова: Ян Замойский, правовое образование, образовательно-правовая концепция Яна
Замойского, образование на украинских землях XVI–XVII вв., Замойская академия.
Bondaruk V. Educational and legal concept of Jan Zamoyski
The article studies the formation and evolution J. Zamoyski views on education, particularly legal,
determined their place in the structure of political and legal doctrine of that outstanding statesman. Conclusion
about the availability of educational and legal concept as part of political and legal doctrines Chancellor is done.
The preconditions of its occurrence, main provisions and implementation of the educational process in Zamość
Academy are investigated.
Key words: Jan Zamoyski, legal education, educational and legal concept of Jan Zamoyski, the education of
the Ukrainian lands XVI–XVII centuries. Zamość Academy.
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В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ

З

абезпечення рівності осіб є одним із ключових елементів розвитку сучасного суспільства та сучасної держави. Історико-правовий процес розвитку прав та свобод є складним
аспектом правової науки. Цей процес постає у вигляді історичних явищ, що прогресують і
знаходять свій вияв в існуванні формально рівних осіб, тобто йдеться лише про формальну
(юридичну) рівність. У статті аналізується вчення про правову рівність у період Античності,
причому основна увага приділяється дослідженню закріплення принципу рівності у нормативних документах, точніше кажучи, у документах, які на той час могли мати юридичну силу.
Історичний процес розвитку початків правової рівності розвивався у напрямі застосування
механізму правового регулювання (формальної рівності), що виявлялося у тому, що первісно
невільна маса людей перетворюється у вільних індивідів. Можна з упевненістю сказати, що
саме цей процес став початком забезпечення прав людини, ступінь розвиненості яких визначається рівнем розвитку права у відповідному суспільстві [1, с. 137].
Еволюція правової рівності пройшла надзвичайно складний шлях свого розвитку. Про це
свідчить, зокрема, розгляд історичного процесу еволюції принципу прав особи. Так, в ан
тичного раба було більше прав, ніж у первісної людини, у середньовічного кріпака — більше,
ніж в античного раба, у громадянина епохи Нової історії більше прав, ніж у середньовічного
кріпака, а громадянин у період Новітньої історії має більше прав, ніж громадянин поперед
ньої історичної епохи.
Експлуататорські тенденції стають основою становлення епохи Античності, яка бере свій
початок з часу виникнення мінойської культури на о. Крит (XXX–XXIII ст. до н. е).
У сучасній історико-правовій науці недостатньо відомостей про мінойську цивілізацію.
Як припускають дослідники, «соціальна структура суспільства була, за всією вірогідністю,
феодальною та теократичною, а цар, який мешкав у кожному із палаців, був наділений одночасно верховним жрецьким станом. Швидше за все, існувала особлива ієрархія цих царівжерців під головуванням Кноського господаря. Завдяки існуванню такої структури на Криті
був встановлений постійний мир — славнозвісна Pax Minoica, результатом чого стали високий розвиток культури, щасливе вишукане життя та критська таласократія» [2].
Звичайно, критсько-мінойська цивілізація за рівнем розвитку ще не досягла еллінської
(давньогрецької) цивілізації. Елліни у регіоні з’явилися пізніше. Але історики схильні до
думки, що вона поклала початок епосі античності, з якої згодом сформувалася давньогрецька культура.
Треба зазначити, що давньогрецькі погляди про права людини, до складу яких входить
і категорія «правова рівність», сформувалися у загальному руслі міфологічних уявлень про
теократичне походження полісу та божественну справедливість. Для полісу права взагалі і
права окремих людей відносилися для членів поліса. Суттєвою обставиною є те, що права походять не з позиції сили, а з божого порядку справедливості, який стає основою для категорії
«рівність».
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Суть божої, за своєю природою, рівності у Гомера виступала як об’єктивна підстава і правовий критерій. І тільки те, що відповідало тодішнім поглядам на поняття рівності (у складі
поняття справедливість) сприймалося як право. Пошуки об’єктивної норми, яка б регулювала відносини правової рівності для полісу та його громадян були продовжені піфагорійцями (VІ–V ст. до н. е). Об’єктивно вони сформулювали важливе для подальших уявлень про
природні права людини положення про те, що «справедливе полягає у відплаті іншому рівним». У цьому випадку ми можемо спостерігати класичний випадок закріплення принципу
таліону: «Око за око, зуб за зуб». У нашій статті йдеться про філософську абстракцію цього
принципу [3].
За концепцією Епікура справедливість представляє природне право з мінливим змістом.
Договірна теорія держави, засновником якої є Епікур, розуміє рівність, свободу та незалежність людей — членів договірного спілкування, які, по суті, становлять історичний початок
теорії лібералізму та правового індивідуалізму [4, с. 219].
Епікурові природно-правові ідеї давньогрецьких філософів про свободу та рівність були
підхоплені мислителями Стародавнього Риму.
Ідеї мислителів Стародавньої Греції відносно природно-правового статусу людини спостерігаються і в працях римських стоїків. У їхніх дослідженнях йдеться про те, що рабство не
має виправдання у будь-якому випадку. Це було справжнім новаторством у розвитку світової
філософсько-правової думки, оскільки Стародавній Рим був рабовласницьким, а у вченнях
стоїків рабовласництво засуджувалося.
Саме в той час виникають дослідження Сенеки (близько 4 р. до н. е. — 65 р. н. е.), який
дотримується природно-правової концепції і розробляє «неминучий» та «божественний» за
своїм характером та змістом «закон долі», суть якого полягає в тому, що провідну роль відіграють права тієї природної субстанції, якій підпорядковані всі людські установи, в тому числі
держава та закони. Всесвіт, за визначенням Сенеки, є природна держава з усіма природними
правами, визнання яких є необхідною умовою життя. Членами цієї держави, за мислителем,
є всі люди незалежно від того, визнають вони його чи ні. Окремі державні утворення випадкові та лаконічні, а якщо вони і існують, то не для усього людського суспільства, а лише для
окремих його представників, обмежених кількісно.
Проблематика правової рівності порушувалася представниками філософсько-правової
думки Стародавнього Риму в більш пізній період. Величезне значення мають їхні дослідження про суб’єкт права, про правовий стан особи, про свободу, а разом з ними і про рівність
людей за природним правом, про поділ права на приватне та публічне, про справедливе та
несправедливе право тощо.
Д. Дождєв розглядає формальний (юридичний) бік правової рівності на прикладі римського публічного права, але зосереджує увагу на громадянстві як інституті римського права.
Автор наголошує на тому, що формальні учасники правової взаємодії в Римі виявляються
рівною мірою визнаними (захищені правом) єдиною нормою, незалежно від їх фактичних
якостей, за умови їх приналежності до римської спільноти: римське громадянство як особливий юридичний статус особи був формальним визнанням за нею права користування всією
сукупністю юридичних благ [4, с. 91–111].
В. Вовк вважає, що римська правова дійсність за своєю суттю свідчить про однопорядковість таких явищ, як юридична рівність та юридична нерівність. Сам принцип формальної рівності передбачає, що реально набуті суб’єктами права будуть нерівними (ця ситуація
має декілька причин — різниця між здібностями самих людей, їх реальні можливості, умови
життя та походження тощо). Цицерон у «Республіці» зауважує: «Однак сама рівність несправедлива, оскільки вона не робить ніякої різниці в гідностях». Римське право у деяких випадках відверто маніфестує юридичну нерівність. Зокрема, у питаннях можливості поставання
перед судом формально просити судового захисту має право кожний громадянин Риму, але в
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«Інституції» Юстиніана детально перелічено винятки, коли неможна поставати перед судом
громадянам, які: не досягли 17-літнього віку; жінкам; сліпим на обидва ока; глухим; приниженим у честі, а також представникам ганебних професій та ін. [6, с. 30].
Історія становлення та розвитку принципу формальної рівності в цілому однакова для багатьох народів, і римляни тут не виняток. Історично уявлення про формальну правову рівність пов’язують з існуванням такої предметної форми існування права, як правило таліону,
яке за своєю сутністю було спрямоване проти нерівної оцінки однакових ситуацій і знаходило
вираження у тотожності між заподіяною шкодою та відплатою. Особливістю цієї формальної
рівності є те, що рівною цінністю володіють не самі індивіди, а лише їхні реальні вчинки. Великою мірою принцип таліону виражає ідею формальної рівності у вигляді уявлення і практики рівного оцінювання протиправних дій, незалежно від індивідуальних характеристик
тих, хто їх вчинив. У сфері римського приватного права спостерігаємо дію принципу таліону
в питаннях, пов’язаних із деліктною відповідальністю. Закони ХІІ Таблиць чітко прописують
«еквіваленти» відплати. У подальшому формалізм принципу таліону зміниться принципом
пропорційної рівності, сьогодні ж він реалізується в ідеї рівної гідності [6, с. 30].
Спираючись на джерела діючого права, римські юристи у своєму трактуванні прав індивідів використовували правові норми, які склалися відповідно до вимог справедливості, а у
випадках колізій змінювали стару норму з урахуванням нових уявлень про справедливість
і справедливе право. Така діяльність римських юристів забезпечувала взаємозв’язок різноманітних джерел права і сприяла співвідношенню стабільності та гнучкості в розвиткові та
оновленні юридичної конструкції прав індивіда як суб’єкта правової рівності.
Отже, римська юриспруденція, розповсюджуючись на державу, яку розглядала як об’єкт
свого вивчення поряд із позитивним правом, забезпечувала правовий взаємозв’язок держави
та особи, що було вкрай важливим для розвитку інституту захисту прав особи в тогочасному
світі.
На Північному Причорномор’ї епоха Античності розпочинається у VIII–VI ст. до н. е.
(у той час, коли там з’явилися давні греки). Основний контингент становили люди переважно молодого віку, селяни, але була деяка кількість ремісників та осіб, які займалися торгівлею. Виводила колонію (грецькою мовою — апойкію) невелика кількість переселенців — від
ста до тисячі осіб. Для того, щоб вивести колонію з Центральної Греції необхідно було отримати офіційний дозвіл в Афін. З часом кількість населення причорноморських міст-полісів
збільшується. Колонізація прискорила процес розвитку суспільства у місцевих племен: спілкування з греками зруйнувало їх традиційні підвалини, примусило вирощувати більше хліба, худоби, сприяло визріванню майнової та суспільної нерівності, знайомило з еллінською
культурою [7, с. 45].
Грецькі колонії розтягнулися по всьому чорноморському узбережжю. Усі вони мали різний ступінь економічного розвитку, різну чисельність населення, але соціально-правова
основа залишалася у них приблизно однаковою.
У містах-полісах жили люди також інтелігентних професій: інженери, зодчі, землеміри,
юристи, вчителі, лікарі, скульптори, живописці, майстри з художньої обробки металу, каменю, кістки, що свідчить про високу культуру (у тому числі і правову), яка мала місце у цих
античних містах-державах [7, с. 52].
Античні міста-поліси пройшли різні етапи свого розвитку. Так, наприклад, у І ст. н. е.
у чорноморські міста-поліси вступили римські легіонери і з цього часу там встановлюється влада рабовласницького Риму, хоча процес утвердження нової влади супроводжувався
збройною боротьбою, а після її утвердження — боротьбою за самостійність від Риму, яка в
різні часи мала різні форми.
У ІІІ–ІV ст. на Північному Причорномор’ї з’явилися шанувальники християнства, у ІV ст.
оформлюється християнська громада. Але і тоді прибічників нового віровчення ще було неба-
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гато, розповсюджувалося воно нелегко, довгий час співіснуючи з поганцями [7, с. 54]. Наукове
значення та зміст ідеї природно-правової рівності та свободи всіх людей отримали і в християнстві. Зародившись в епоху рабовласництва, християнство виступило як релігія свободи та відіграло значну роль у формуванні універсальних понять прав людини. Згідно з канонами християнства всі люди є рівними як «Діти Божі». Згаданий вище постулат розглядається як загальна
рівність та асоціюється з загальною свободою. У християнському вченні зазначається: «Закон
Христов є закон досконалий, закон Свободи, але даний не рабам, але дітям Божим, котрі спонукають не рабським страхом, але живуче в ній любов’ю Христовою» [8].
У 475 р. припинила своє існування Римська імперія. Починаючи з цього часу у світовій
історії розпочинається новий етап, який має назву Темне Середньовіччя. Після розпаду Римської імперії соціальні етноси, які проживали на території міст-полісів не припинили своє
існування, а залишилися там у вигляді національних меншин, але вже у складі держав, які
після цього утворилися.
Зі сказаного вище можна зробити такі висновки:
1. Античні міста-держави в архаїчний період виникли по всьому периметру Чорного моря,
а не тільки на території Північного Причорномор’я. На цій території, як в усьому античному
світі, діяв принцип формальної рівності у полісах і житті громадян, ці міста зробили свій відповідний внесок у цьому напрямі.
2. Рівень соціально-правового розвитку античних міст-полісів збігався з рівнем розвитку
метрополії, що відобразилося і на однаковому рівні розвитку і застосування тут принципу
формальної рівності.
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Васецький В. Ю. Проблематика правової рівності в період античності
Бурхливий розвиток світових історичних процесів викликає жвавий інтерес до вивчення історії правової рівності. Досліджуючи історію еволюції правової рівності, стверджуємо, що категорія «рівність»
пройшла надзвичайно складний шлях. Простежено еволюцію поглядів на проблему правової рівності
вчених з часів античності до сьогодні. У статті розглядається принцип рівності у праві в архаїчний період античності. Особливу увагу приділено проблемі еволюції ідей правової рівності з часів панування
давніх греків до періоду розпаду Римської імперії. Окремо вивчено особливості існування принципу
правової рівності на теренах басейну Чорного моря у часовому та географічному аспектах.
Ключові слова: правова рівність, період античності, міста-полюси, Північне Причорномор’я, формальна рівність.
Васецкий В. Ю. Проблематика правового равенства в период античности
Бурное развитие мировых исторических процессов вызывает живой интерес к изучению истории
правового равенства. Исследуя историю эволюции правового равенства, утверждаем, что категория
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Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини
«равенство» прошла чрезвычайно сложный путь. Прослежена эволюция взглядов на проблему правового равенства ученых со времен античности до наших дней. В статье рассматривается принцип
равенства в праве в архаический период античности. Особое внимание уделено проблеме эволюции
идей правового равенства со времен господства древних греков до периода распада Римской империи.
Отдельно изучены особенности существования принципа правового равенства на территории бассейна Черного моря во временном и географическом аспектах.
Ключевые слова: правовое равенство, период античности, города-полисы, Северное Причерноморье, формальное равенство.
Vasetsky V. The problems of the legal equality in antiquity
The rapid development of world historical processes has attracted considerable interest in the study of
the history of legal equality. Exploring the history of the evolution of legal equality, argue that the category
of «equality» gone extremely difficult path. The evolution of views on the issue of legal equality of scientists
from antiquity to the present. This article discusses the principle of equality in the law in the archaic period
of antiquity. Particular attention is paid to the evolution of ideas of legal equality with the reign of the ancient
Greeks to the period of the collapse of the Roman Empire. Separately studied the characteristics of the existence
of the principle of legal equality in the territory of the Black Sea in temporal and geographical aspects.
Key words: legal equality, antiquity, city-poles, Northern Black Sea Coast, formal equality.
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ВПЛИВ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
НА ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД ЛЮДИНИ

Ф

ормування в Україні засад демократичної правової державності передбачає рішуче підвищення вимог до якості та системності законодавства. Проведення реформ у найбільш
важливих сферах суспільного життя зумовлює нагальну потребу в кодифікаційній діяльності,
яка виступає головною особливістю розвитку системи законодавства України.
Стан нині діючої системи українського законодавства характеризується вкрай складними
і суперечливими процесами. Це частково пояснюється тим, що політичні, економічні та соціальні реформи, що здійснюються в Україні, вимагають інтенсивного законотворення, його
всебічного та ефективного впливу на процеси перетворення в країні. Йдеться не тільки про
поліпшення законодавства або його реконструкцію, а й про формування багатьох принципово нових правових інститутів, що відповідають реальним умовам ринкової економіки, критеріям правової держави, міжнародним стандартам захисту прав і свобод особистості.
Сучасні зміни у суспільно-політичному та економічному житті України ставлять перед
нами нагальні проблеми оновленого врегулювання суспільних відносин з урахуванням сучасних пріоритетів та національних особливостей побудови правової держави і громадянського суспільства.
Розвиток законодавства України, що відбувається відповідно до розвитку суспільних відносин та усвідомлення його змістовних особливостей суб’єктами законодавчої ініціативи,
відбувається циклічно. На одному етапі законодавець, наздоганяючи потреби суспільно-
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го розвитку, створює численні нормативно-правові акти, не вдаючись до проблематики їх
системно-структурної гармонізації. Через певний час, коли практикою правозастосування
з’ясовуються численні дефекти такого законодавства, законодавець змушений зосередитись
на систематизації накопиченого нормативного матеріалу, нормативно-правових джерел.
Автори монографії «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи
вдосконалення» систематизацію законодавства визначають як цілеспрямовану діяльність із
приведення діючих нормативно-правових актів в єдину систему на основі знань про систему
та потреби зробити ці приписи більш доступними для користування [1, с. 16].
Актуальність вивчення та дослідження кодифікації як самостійного, специфічного типу
систематизації нормативно-правових актів, а також практичного застосування кодифікаційних прийомів полягає в тому, що у процесі становлення, розвитку та оптимізації функціонування українського законодавства кодифікація як вид систематизації відіграє значну роль,
оскільки є однією з основних форм упорядкування нормативно-правового матеріалу. Отже,
забезпечення активізації процесу кодифікації законодавства за сучасних умов є своєчасним
і актуальним.
Простота у здійснені людиною своїх прав передбачає наявність зрозумілих і доступних для
кожної людини правових приписів, що закріплюють процес здійснення прав [2, с. 243].
Безсумнівно, для досягнення позитивних результатів практичні дії щодо застосування кодифікації повинні бути скоординовані з науковим осмисленням проблеми і потребують системного теоретичного обґрунтування.
У літературі теоретичні та практичні проблеми кодифікації стали предметом наукових
досліджень таких провідних правознавців, як С. Алексєєв, В. Баранов, С. Братусь, В. Грищук,
Д. Керімов, 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. Сидорчук, О. Скакун, В. Смородинський, А. Ткач, Ю. Тихомиров,
І. Усенко, О. Ушаков, О. Шебанов, Ю. Шемшученко, Г. Шмельова, О. Ющик, Л. Явич та ін.
Разом з тим необхідність подальшого вивчення властивостей та видів кодифікаційних актів, основ їх класифікації, ознак кодифікаційних актів, проблем законодавчої техніки кодифікаційних актів залишається для держави особливо актуальною.
Систематизація у праві виконує суттєві соціальні функції. Вона є важливим, необхідним
моментом у самому існуванні права. Належним чином систематизоване, упорядковане законодавство — показник того, що зовнішня форма цієї національної правової системи адекватна одній з істотних властивостей права — системності. А це означає, що від систематизації
багато в чому залежить все те, що відноситься до цінності права, його ефективності, законності [2, с. 252].
Кодифікація є певним носієм основних цінностей того суспільства, яке її створило, інакше кажучи, вона продукт історичного та культурного розвитку цього суспільства, тому її
абсолютно неможливо відокремити від суспільства.
Кодифікація являє собою окрему форму систематизації нормативно-правових актів, змістом якої є складна інтелектуальна праця щодо узгодження правових приписів в єдиному кодифікаційному акті. Кодифікація — це найбільш складна і досконала форма систематизації
законодавства, що має правотворчий характер. Вона має виражену правотворчу природу,
адже для неї притаманні більшість ознак правотворчої практики [3, c. 117].
Невпорядкованість законодавства призводить до неефективності правового простору в
країні. Метою кодифікації є стабілізація законодавства, яка виявляється у закріпленні у кодифікаційному акті, як результаті кодифікації, лише стабільних норм, розрахованих на достатньо тривалий період часу.
Формою прояву кодифікаційної діяльності як найскладнішої і найдосконалішої форми
систематизації законодавства є створення єдиного юридично і логічно цілісного, внутрішньо
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узгодженого нормативно-правового акта. Він у своїй структурі, як правило, має загальну частину, в якій знаходять своє відображення галузеві принципи, що визначають характер і зміст
цієї галузі права в цілому [4, c. 83].
Кодифікація здійснюється періодично, тобто безпосередньо залежить від суспільної потреби, що об’єктивно виникла у результаті розвитку суспільних відносин, щодо прийняття,
зміни, призупинення дії або скасування правових норм. Кодифікація здійснює глибоку та
всесторонню обробку нормативно-правового акта, або видання нового правового акта, який
змінює собою той, що діяв раніше.
Причини, які зумовлюють кодифікацію, складні і різноманітні. Кожна кодифікація
пов’язана з історією, соціальними, політичними і людськими обставинами, які заповнюють
ті географічні і часові межі, всередині яких вона проводиться. Передусім вона спрямована
на вирішення юридично-технічних завдань, але разом з ними часто досягаються соціальні та
політичні цілі [5, с. 214].
Характерною рисою функціонування сучасного суспільства і держави є зростання ролі
права та закону як основної форми його зовнішнього вираження. У цьому контексті процес
становлення та розвитку державності незалежної України нерозривно пов’язаний зі створенням нового законодавства. Це пояснюється також неможливістю ефективного функціонування будь-якої держави без збалансованої системи законів.
Кодифікація законодавства належить до такої складової правової системи, як правосвідомість. Реальна й осмислена систематизація законодавства через зміну його якості впливає на
свідомість суб’єктів правових відносин, розширюючи межі доступності законодавства. Знан
ня про закон через знайомство з його кодифікованими джерелами спрощує розуміння всієї
концепції законодавства, дає можливість осягнути ідеологію права. Забезпечене систематизацією законодавства доступне знання про чинне право сприяє зростанню авторитету права
і закону, формує систему соціального нормування на користь закону через зменшення ролі
інших регуляторів.
Позитивне значення кодифікація має й з огляду на те, що її здійснення сприяє досягненню доступності законодавства, а отже, дає можливість правильно його застосовувати і є важливим чинником правового виховання населення [6, с. 14].
Наявність кодифікаційних актів у системі законодавства держави допомагає її громадянам
стати більш обізнаними у нормативному регулюванні тих чи інших суспільних відносин, що,
у свою чергу, відіграє особливу роль у формуванні правової культури населення.
Кодифікація повинна мати свою логічну та послідовну структуру, тобто прийняття кодексів повинно бути логічно обґрунтованим. Насамперед, кодекс матеріального законодав
ства повинен прийматися з урахуванням процесуальних засад, адже саме процесуальні
норми дають можливість ефективно застосовувати матеріальне законодавство.
Кодифікація необхідна в цілях забезпечення зручності використання усього масиву правових актів на практиці, а також його подальшого розвитку. Вона дозволяє на основі групування правових актів за визначеною схемою здійснити аналіз, побачити комплектність регулювання тієї або іншої групи суспільних відносин.
Чим більше систематизованою є правова система держави, тобто якісно та зручно впорядкованою сукупністю нормативно-правових актів, тим більш повно та ефективно врегульовані суспільні відносини, зведені до мінімуму протиріччя та прогалини у 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.
У результаті кодифікації нормативно-правові акти виражаються у концентрованому вигляді, обсяг законодавства, який підлягає вивченню суб’єктами правовідносин, зменшується, а у суб’єктів виникає можливість освоїти вимоги норм права більш повно та системно, без
потреби вивчення всієї системи законодавства.
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Тільки систематизоване законодавство дає змогу досягти певного рівня правової культури та правової свідомості, оскільки ці категорії безпосередньо залежать від рівня упорядкованості законодавства. Отже, йдеться про необхідність удосконалення існуючого масиву
нормативно-правових актів шляхом їх науково обґрунтованого опрацювання з урахуванням
об’єктивних потреб суспільного життя. Як підтверджує світовий досвід, оптимальним шляхом досягнення цієї мети є кодифікація законодавства.
Кодифікація як процес систематизації нормативно-правових актів є найбільш придатною
для України як держави з континентальною системою права. Саме завдяки кодифікації законодавства можливо забезпечити єдиний підхід до врегулювання суспільних відносин у тій
чи іншій сфері життя, а також забезпечити єдність у розумінні законодавчих принципів як
основоположних начал нормотворчої діяльності.
Отже, проблема кодифікації законодавства є актуальною. Вона існує у зв’язку із постійною необхідністю врегулювання та впорядкування зростаючої маси законодавчих та нормативно-правових актів, які врегульовують суспільно-правові відносини, що, зокрема, позначаються на правовому світогляді людини.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення : монографія. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 220 с.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 536 с.
Карташов В. Н. Введение в общию теорию правовой системи общества / В. Н. Карташов. — Ярославль : Яросл. гос. ун-т., 1995. — Ч. 1. — 137 с.
Оніщенко Н. М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства / Н. М. Оніщенко // Правова держава. — 1997. — Вип. 8. — С. 82–87.
Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк ; пер. c фр. Л. В. Головко. — М. : Статут, 2007. — 476 с.
Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев. — М. : Юридическая литература, 1982. —
Т. 2. — 360 с.

Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини
Стаття присвячена проблемі кодифікації законодавства України. Розглядається практичне значення, мета, суть кодифікації та проблеми, які виникають при її здійсненні. Визначається необхідність
кодифікації та її вплив на правосвідомість людини. Звертається увага на важливість кодифікації законодавства, а також необхідність її подальшого розвитку.
Ключові слова: право, кодифікація, законодавство, система законодавства, законотворчість, правовий світогляд.
Вергелес Д. Е. Влияние кодификации законодательства на правовое мировоззрение человека
Статья посвящена проблеме кодификации законодательства. Рассматривается практическое значение, цель, суть кодификации и проблемы, возникающие при ее осуществлении. Определяется необходимость кодификации и ее влияние на правосознание человека. Обращается внимание на важность
кодификации законодательства, а также необходимость ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: право, кодификация, законодательство, система законодательства, законотворчество, правовое мировоззрение.
Vergeles D. The impact of law codification on the legal world-view of a person
The article is devoted to the codification of the law of Ukraine. We consider the practical meaning, purpose,
substance of law codification and problems that arise in its implementation. Determine the need for codification
and its impact on outlook of a person. Attention is drawn to the importance of the codification of law, and the
need for its further development.
Key words: law, codification, legislation, legal system, lawmaking, legal world-view.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВА ОСОБИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

П

роблема громадянського суспільства є однією з фундаментальних наукових проблем,
яка існує з часів виникнення держави і поділу суспільства на державну й недержавну
сфери життя. Вирішення проблем взаємодії громадянського суспільства і держави сьогодні є
своєрідним ключем до з’ясування перспектив людини та суспільства у третьому тисячолітті.
Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава являють собою сукупність уніфікованих історією критеріїв, що дозволяють реально оцінити ступінь відповідності
конкретної суспільно-політичної дійсності інтересам людини.
Вивченню питань громадянського суспільства присвячено наукові праці В. Горського,
А. Карася, С. Кримського, О. Скаленка, Ю. Павленка, Н. Оніщенко, Ю. Пахомова, Ю. Шемшученка та інших, а серед зарубіжних науковців варто назвати З. Бзежинського, Ю. Габермаса, С. Гантінгтона, О. Гьоффе, В. Іноземцева, Й. Маруда, М. Кастельса, Е. Тофлера, Дж. Сороса, Дж. Роулза та інших відомих дослідників.
Мета звернення до актуальної теми громадянського суспільства в умовах євроінтеграційних процесів полягає у тому, щоб отримати чітке розуміння характеру та функцій громадянського суспільства і розкрити його потенційну роль щодо посилення продуктивності влади
у реалізації прав і свобод особи. Розбудова громадянського суспільства та соціальної, правової, демократичної держави має отримати вичерпне ідеологічне підґрунтя. Його створення є
життєво необхідним з огляду на єдність процесів підвищення рівня життя українського народу та досягнення сучасних гуманітарних стандартів розвинутих країн Європи.
Одним з актуальних напрямів адаптації вітчизняного законодавства до викликів сьогодення має стати соціалізація права та юридичних знань, що передусім передбачає розгляд
правової проблематики у більш широкому контексті — суспільства в цілому, а не лише його
державної організації, опосередкованої відносинами виключно з приводу формування та реалізації державної влади. Адже людина як носій невід’ємних прав і свобод, які покликані визначати зміст і спрямованість діяльності держави, не може сьогодні розглядатися за межами
правової науки, а соціум є здатним до певної самоорганізації та саморегулювання шляхом
інституціоналізації сфери громадянського суспільства [1, с. 138].
Існування розвинутого громадянського суспільства орієнтоване на людину і функціонує
передусім через неї. Проте це не означає, що інші елементи громадянського суспільства лишаються осторонь. Слід пам’ятати, що всі форми цього суспільства складаються з окремих
людей і через їхню волю та свідомість реально беруть участь у його житті, у тому числі й у політичній діяльності.
Водночас однією з найважливіших особливостей сучасного громадянського суспільства є
той факт, що інтереси людини, її свобода — найважливіша мета такого суспільства. Свобода
людини може виявлятися як у сфері економіки (економічна свобода), так і у сфері політики
(політична свобода) та у духовній сфері (моральна свобода). До того ж перед особою не стоїть
питання про обов’язкове їх використання. Особа має право «бути чи не бути», тобто на підставі свободи волі самостійно приймати ті чи інші рішення, обирати той чи інший варіант
поведінки (юридична свобода) [2, с. 63].
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Дедалі більше уваги приділяється взаємній відповідальності держави й особи у межах чинного законодавства [3, с. 91–127]. Держава бере на себе зобов’язання забезпечити справедливість та рівність у відносинах з кожним громадянином. Встановлюючи у законодавчій формі
межі свободи суспільства й особистості, сама держава також не вільна від обмеження межі
власних рішень та дій.
Держава в умовах дії цього принципу не має права у своїй діяльності виходити за встановлені нею межі відносин між особою і суспільством. Якщо захист особи, її прав і свобод від посягань з боку держави є завданням демократично конституйованого суспільства, то захист особи,
її прав і свобод від суспільства з його різноманітними, які користуються політичним впливом,
групами, яке також здатне зазіхати на особу, її права і свободи, — обов’язок держави.
Інтереси захисту особи, її прав і свобод вимагають від держави активних дій і надання їй
відповідних прав на випадок можливих порушень прав і свобод людини в повсякденному
житті.
Особа, її права і свободи повинні захищатися державою за допомогою різноманітних норм
матеріального та процесуального права. Необхідне посилення гарантій ефективності судового захисту. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини вимагають істотних зусиль
держави також у матеріальній та духовній сферах [4, с. 53]. Йдеться про забезпечення громадянам прожиткового мінімуму, про розвиток соціального забезпечення, шкільної освіти та
охорони здоров’я.
Визнання особи, її прав і свобод найвищою цінністю стосується будь-якої особи. Однак
для реалізації цього принципу важливе значення мають соціальні функції кожного, його відповідальність перед іншими людьми, суспільством в цілому та державою. Тільки в цьому випадку принцип визнання людини найвищою цінністю може бути поширений рівною мірою
на всіх членів суспільства. У демократичному суспільстві становлення особистості відбувається в умовах свободи, яка має певні межі. До них належить, зокрема, правова надбудова суспільства. Через неї принцип визнання людини найвищою цінністю формує в індивіда
певні нормативні уявлення про сутність особистості, що несуть на собі відбиток тієї правової
культури суспільства, в умовах якої вони виникли [5, с. 83–84].
Слід наголосити, що в науковій політико-правовій літературі сформувалися три позиції
щодо характеристики співвідношення громадянського суспільства і держави:
1) держава і громадянське суспільство — це соціальні системи, що збігаються (є тотожними);
2) держава і громадянське суспільство — це різні соціальні системи, первинною (провідною) з яких є держава, що контролює громадянське суспільство;
3) держава і громадянське суспільство — це різні соціальні системи, в яких держава виконує службову (підлеглу) роль щодо громадянського суспільства.
Слід вказати, що існують певні принципові відмінності громадянського суспільства від
держави. По-перше, суб’єктами державної діяльності є органи державної влади всіх трьох її
гілок і всіх рівнів. Суб’єктами громадянського суспільства є політичні партії, інші громадські
об’єднання громадян, сім’я, церква, місцеве самоврядування, етнічні, культурні товариства
та ін.
По-друге, держава впливає на свої внутрішні підрозділи — різні державні органи — за допомогою публічного права, визначаючи повноваження, порядок формування і діяльності
державних органів, і шляхом безпосереднього владного адміністративного впливу. Громадянське суспільство функціонує на основі приватноправових та інших норм, а його суб’єкти
незалежні й адміністративно не підпорядковані один одному.
По-третє, метод впливу в державі — владно-примусовий щодо виконання своїх державно-владних повноважень. У разі порушення норм права держава притягає правопорушників до юридичної відповідальності. Громадянське суспільство, його суб’єкти діють іншими,
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більш м’якими демократичними методами переконання, роз’яснення, злагоди, компромісів,
консенсусу. Суб’єкти громадянського суспільства добровільно і свідомо виконують моральні, правові та інші норми, а в разі їх порушення винні несуть моральну та іншу, у тому числі
юридичну відповідальність.
Вважаємо за потрібне звернути увагу на той факт, що держава і громадянське суспільство
взаємодіють, впливаючи один на одного. Ця взаємодія здійснюється у такий спосіб: держава
впливає на формування та діяльність інститутів громадянського суспільства шляхом правового врегулювання порядку їх формування, діяльності, взаємовідносин між собою і з державними органами, наданням широких прав і свобод громадянам, покладаючи на них певні
обов’язки. Тим самим держава впорядковує життя громадянського суспільства, робить законно обґрунтованими статус і діяльність його інститутів. Держава безпосередньо взаємодіє
і з кожним інститутом громадянського суспільства. Ця взаємодія має певні особливості. Так,
з політичними партіями, основною метою яких є боротьба за владу, державу, — вона полягає
у наданні їм права вести цю боротьбу, контролювати її законність, не допускати насильницьких та інших незаконних методів. Партія, що перемогла на виборах, формує вищі державні
органи, може змінювати напрями діяльності держави відповідно до своїх програмних положень та з метою задоволення інтересів виборців, що її підтримали [6, с. 54].
Сутність громадянського суспільства визначають декілька моментів. Це суспільство, що
володіє такими інститутами і політичною культурою, які дозволяють повноцінно реалізувати права особи. Це суспільство добровільної цивільної кооперації, розвиненої культури
суспільного діалогу та висловлення громадської думки. Це суспільство відкритості, ідейного
плюралізму та терпимості до поглядів інших. Але це й суспільство, де ніхто не може силою
нав’язувати свої переконання, а супротивники громадянського суспільства, тобто ті, хто не
приймає його основні цінності, не мають можливості підірвати його основи [7, с. 33–158].
Держава не може ні створити громадянське суспільство, ні тим більше декретувати його
виникнення, подібно до того, як ніяка влада сама не здатна перетворити підданого на громадянина. Але демократична держава може і зобов’язана допомогти цим процесам. У наших умовах, коли основи демократичної держави і громадянського суспільства створюються практично одночасно, це завдання особливо складне й актуальне і повинне ґрунтуватися
на ідеї взаємної підтримки. Зокрема, держава зобов’язана захищати суспільство від цілком
реальної загрози його фашизації під комуністичними, державними, націоналістичними та
іншими гаслами [8, с. 98–100].
Громадянське суспільство передбачає, що права одних членів суспільства задовольняються через обов’язки інших, причому і права, і обов’язки виступають тією мірою свободи, яка
забезпечує максимальну справедливість у суспільному житті [9, с. 313].
Держава як інституція, правова організація публічної політичної влади виконує певні
функції стосовно суспільства — сукупності індивідів, об’єднаних обмінними відносинами.
В історично розвиненій державно-правовій ситуації слід говорити про функції держави як
публічно-владної інституції щодо громадянського суспільства, точніше, до спільності індивідів, соціальних груп, асоціацій, об’єднаних у громадянське суспільство.
Такий підхід до функцій держави передбачає розрізнення сфер громадянського суспільства
і держави. Перша — це сфера вільної, автономної активності, в якій діють індивіди, метою
яких є приватні цілі та інтереси, насамперед економіка і культура. Суб’єкти громадянського суспільства формально рівні, їх відносини регулюються приватним правом. У ролі таких
суб’єктів виступають не тільки і не стільки окремі індивіди, а й соціальні групи й асоціації —
громадські об’єднання, політичні партії, профспілки, союзи підприємців тощо. У цьому
контексті держава виступає як публічно-владна інституція, яка керує громадянським суспільством у цілому і покликана діяти у загальних інтересах. Держава при цьому не повинна
заважати реалізації приватних інтересів, що конкурують у сфері громадянського суспільства.
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Як ми вже зазначали, саме в сучасній демократичній, правовій, соціальній державі окрема
людина, її права і свободи визнаються найвищою цінністю і за загальним правилом мають
пріоритет щодо загальних або державних інтересів.
Державу як публічно-владну інституцію деякі автори розглядають у ролі керуючої системи
стосовно громадянського суспільства як системи керованої. Разом з тим громадянське суспільство — це саморегулююча соціальна система, що детермінує державу. Саморегулююча —
це така система, яка сама здатна закріплювати в собі всі корисні для неї елементи та зв’язки і
відкидати все шкідливе. Основні механізми саморегулювання громадянського суспільства —
це вільний ринок (економічний механізм), політична свобода і вільний доступ до незалежного правосуддя (юридичний механізм). Розуміння громадянського суспільства як системи
керованої і одночасно саморегулюючої не є суперечливими. Громадянське суспільство саморегулюється, зокрема, так, що саме формує для себе керуючу систему, задає параметри та
межі державного втручання і визначає функції держави (модель демократії). Разом з тим слід
наголосити на тому, що держава як публічно-владна інституція має відносну самостійність
стосовно громадянського суспільства. Це означає можливість такого державного втручання
у справи громадянського суспільства, яке відбувається незалежно від волі більшості суб’єктів
громадянського суспільства (авторитарна модель) [10, с. 278–286].
Не можна не сказати, що в юридичній науковій літературі дуже рідко йдеться про таку
важливу ознаку громадянського суспільства і правової держави, як розвинуте і сильне місцеве самоврядування. Держава в громадянському суспільстві може і повинна підтримувати
розвиток економіки країни, заснований на розумному регулюванні ринкових процесів; вирішувати питання безпеки; у галузі боротьби зі злочинністю, особливо з міжнародним тероризмом, попереджати можливі екологічні катастрофи; здійснювати соціальну політику,
спрямовану на підтримку гідного рівня життя тих верств населення, які цього потребують;
контролювати збір податків; охороняти громадський порядок тощо.
У свою чергу, громадяни повинні бути активними учасниками всіх суспільних процесів,
що формують взаєморозуміння суспільства і держави, бо саме по собі, автоматично подіб
не взаєморозуміння не досягається. Громадянин повинен бути законослухняним, поважати
права і свободи інших громадян, стати сумлінним виконавцем встановлених для кожного
члена суспільства обов’язків.
На нашу думку, в умовах сьогодення громадянське суспільство являє собою необхідний і
раціональний спосіб співіснування людей, заснований на розумі, свободі, праві та демократії.
Слід наголосити, що ступінь зрілості громадянського суспільства і всіх його інститутів є
тим критерієм, який характеризує стабільність і міцність конституційного ладу. Тому закріп
ленням конституційними нормами основ громадянського суспільства дозволяє юридично
забезпечити незалежність суспільства від держави, передбачити гарантії від незаконного її
втручання у справи суспільства, встановити дії на суспільні відносини.
Підсумовуючи, варто зауважити, що громадянське суспільство та сучасна демократична
держава повинні перетворитися з теоретичних конструкцій на дійсність і сприяти переведенню країни на стадію сталого розвитку. До цього зобов’язує об’єктивна потреба прискорення реалізації унікального людського потенціалу та переваг геополітичного розташування України. Цього вимагає й потреба у стимулюванні процесу євроатлантичної інтеграції,
яка обумовлюється поточною економічною та соціально-політичною ситуацією, існуванням необхідності захисту фундаментальних прав і свобод людини, а також пошуком реальних перспектив на довгострокове майбутнє. Без розвинутого громадянського суспільства не
можна створити демократичну, соціальну, правову державу. Так само як без демократичної,
соціальної, правової держави не варто очікувати на становлення повноцінного, розвинутого
громадянського суспільства.
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Волкова О. М. Громадянське суспільство та права особи в умовах євроінтеграційних процесів
У статті розглядаються проблеми взаємодії громадянського суспільства, держави і людини, які необхідні для з’ясування перспектив розвитку української державності. Автор робить спробу визначити
сутність та функції громадянського суспільства. Здійснюється пошук шляхів перетворення теоретичних конструкцій громадянського суспільства на дійсність, яка сприятиме переходу країни на стадію
сталого розвитку.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, права людини, відповідальність держави перед
людиною.
Волкова Е. Н. Гражданское общество и права человека в условиях евроинтеграционных процессов
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия гражданского общества, государства и человека, которые необходимы для выяснения перспектив развития украинской государственности. Автор
делает попытку определить сущность и функции гражданского общества. Осуществляется поиск путей преобразования теоретических конструкций гражданского общества на действительность, которая будет способствовать переходу страны на стадию устойчивого развития.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, права человека, ответственность государства
перед человеком.
Volkova О. Civil society and the rights of the individual in terms of European integration processes
The author makes an attempt to determine the nature and functions of civil society. Searching ways to
transform theoretical structures of civil society to the reality that contribute to the country’s transition to a stage
of sustainable development. The article deals with the problems interaction between civil society, government
and human, that are needed to determine the prospects of development of Ukrainian statehood.
Key words: civil society, government, human rights, the state’s responsibility to man.
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ЗАКОННІСТЬ
ЯК КРИТЕРІЙ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

П

равовий світогляд на тему «Людина і право» є багатовіковим. Ще за античних часів мислителі намагалися розглядати це питання, як потребу для розвитку людини і держави.
Відповідно до принципу логічної послідовності аналізуються ідеї співвідношення права до
людини, а отже, законності і справедливості, у працях вчених античності, середньовіччя,
періоду Відродження, просвітництва та нового часу. Еволюційний характер вказаних ідей
доводить можливість структуризації етапів їх становлення і розвитку. Дослідження творчості
античних мислителів надало можливість зробити висновки, що справедливість споконвіку
була мірою людських вчинків. А основні принципи побудови правової держави формуються на звичайних принципах загальноприйнятих уявлень людських якостей, а саме: моралі,
людяності, справедливості. Отже, поняття «право», «справедливість» та «держава» повинні розглядатися не лише із зовнішнього боку, а осмислюватися в існуючому взаємозв’язку.
Справедливість має пріоритет у суспільній моралі та становить єдиний критерій легітимності
суспільного порядку, що забезпечується правом, у тому числі і примусовими методами. Громадянське суспільство неможливе без примусу, твердого права, забезпеченого мораллю.
Право — це система або сукупність формально виражених норм (правил поведінки),
які відображають і регулюють найбільш важливі економічні, політичні та інші соціальні
відносини (закономірності їх розвитку), встановлені або санкціоновані державою, мають
загальнообов’язковий характер, виражають міру справедливості, рівноправності, свободи і
відповідальності учасників суспільних відносин, охороняються державною владою від порушень, закріплюють юридичні права і обов’язки суб’єктів правовідносин, охороняють соціальні цінності суспільства, держави і громадян і направлені на розвиток демократії, зміцнення законності і правопорядку.
Цілеспрямоване державне управління, забезпечення організованості і чіткого порядку в
суспільстві спирається на принцип дотримання законності, вдосконалення чинного законодавства.
Загальна повага до закону, невідворотність покарання за його порушення, нетерпимість
до антигромадських проявів, широка участь громадян у зміцненні правопорядку — ці риси
притаманні правовій, демократичній державі.
Зміцнення законності і дисципліни в усіх сферах державного життя, а особливо у сфері
виконавчо-розпорядної діяльності органів є актуальним важливим завданням на шляху побудови незалежної демократичної держави. Встановлений у державі режим законності покликаний захищати як інтереси суспільства загалом, так і кожного громадянина зокрема,
забезпечувати правові основи діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб.
У Конституції України зазначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства
права.
Також визначено, що основним напрямом розвитку суспільства є подальший розвиток
демократії, і серед інших, вдосконалення державного апарату, зміцнення правової основи
державного та суспільного життя.
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Законність та її функції є об’єктом уваги багатьох вчених-юристів. Це пояснюється
актуальністю цієї категорії, що має як теоретичне, так і практичне значення. З точки зору
теорії права законність визначається як правова категорія, що має самостійне значення і характеризується низкою теоретичних ознак. Як поняття, що вживається у юридичній практиці, законність характеризує поведінку всіх суб’єктів права та визначає рівень практичної
реалізації прийнятих державою законоположень, а отже, і рівень реальності самого права як
засобу державно-владного впливу на суспільство.
Правомірним є висновок, що поняття «законність» дає уявлення про правову дійсність
в аспекті практичного здійснення права. Однак законність не є тотожною таким правовим
категоріям, як «реалізація права», «правомірна поведінка» та «ефективність права». Вони
характеризують дію права з певного боку, тоді як законність відображає урегульованість
суспільних відносин та ставлення суспільства до права у цілому. Тому рівень законності і є
головним критерієм оцінки правового життя країни.
Законність є складною категорією, що охоплює декілька аспектів її розуміння, сукупність
яких і визначає зміст цього поняття:
І. Як принцип права законність визначається як ідея, положення та установка, що становить основу розвитку і функціонування права.
Основними положеннями, що визначають зміст законності, є: загальність вимог закону;
верховенство і єдність закону; рівність громадян перед законом та судом; невідворотність
відповідальності суб’єктів за скоєне правопорушення.
Саме у цьому значенні законність пронизує всі сторони дії права, починаючи з процесу
його формування та закінчуючи однією з форм реалізації норм. Вона визначає одну з особ
ливостей права як самостійної юридичної категорії.
II. Законність як принцип поведінки суб’єктів права характеризується як вимога добровільного виконання покладених обов’язків, реалізації суб’єктивних прав у встановлених
формах та межах. Зміст законності у цьому значенні характеризується такими положеннями:
конституційне закріплення прав та свобод людини; створення необхідних умов для добровільної реалізації суб’єктами права законоположень; рівність права суб’єктів; невідворотність відповідальності за скоєні правопорушення; діяльність у сфері права на основі загальнодозвільного принципу «дозволено все, що не заборонено законом».
Це значення законності характеризує поведінку фізичних осіб у відносинах, регламентованих правом. Можливість безперешкодного виконання обов’язків та використання прав і
становить сутність законності в аспекті регулювання відносин у суспільстві.
Отже, законність є складною категорією, що характеризується різними рівнями прояву та
аспектами. У цілому вона може бути визначена як комплексна політико-правова категорія,
що відображає правовий характер організації суспільно-політичного життя, органічну взаємодію права та влади, права та держави.
Це визначення характеризує основні риси законності як самостійної категорії: це критерій оцінки правового життя суспільства; це принцип, метод і режим неухильного виконання
норм права; це категорія, що має визначений зміст.
Основними чинниками змісту законності є її вимоги, тобто моменти, сторони, з яких вона
складається. Вони характеризують окремі види діяльності певних суб’єктів у сфері права та
обумовлюються змістом його норм. Деякі автори ототожнюють вимоги та принципи законності, хоча у дійсності ці категорії є різними як по суті, так і за обсягом.
Основними вимогами законності є:
1) верховенство права в житті суспільства та держави вимагає правової регламентації найважливіших сфер діяльності суспільства, які об’єктивно потребують регулювання правом,
відповідності змісту закону ідеї права, гуманізму та справедливості;
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2) верховенство закону виявляється у верховенстві його змісту над змістом інших нормативно-правових та індивідуальних актів, які приймаються на основі закону, у встановленому
ним порядку та формі;
3) рівність перед законом забезпечує надання всім суб’єктам рівних прав та покладення
рівних обов’язків, створення рівних умов реалізації права, відсутність будь-яких привілеїв у
сфері права, невідворотність відповідальності та боротьбу з правопорушеннями;
4) неухильне дотримання правових актів всіма суб’єктами права передбачає необхідність
реалізації державно-владних приписів та їх обов’язковість для всіх суб’єктів права;
5) неухильна реалізація прав та свобод забезпечує необхідність конституційного закріп
лення прав та свобод, створення умов щодо їх реалізації; забезпечення механізму реального
втілення прав, їх охорони, гарантування і поновлення, яка відображає конституційне положення про права і свободи людини як вищу соціальну цінність суспільства;
6) правильне та ефективне застосування норм права компетентними органами держави у
межах повноважень, відповідно до закону, гарантоване можливістю застосування юридичної
відповідальності;
7) послідовна боротьба з правопорушеннями вимагає чіткого визначення та нормативного
закріплення протиправної поведінки, встановлення відповідальності відповідно до санкції
правової норми, своєчасного реагування на будь-яке правопорушення та неможливості ухилитися від відповідальності за скоєне;
8) неприпустимість свавілля у діяльності посадових осіб забезпечує реалізацію владних
повноважень відповідно до наданої компетенції, з врахуванням інтересів суспільства, у рамках закріпленої правової процедури.
Здійснення зазначених вимог і утворює законність та визначає її місце в суспільстві як засобу забезпечення стабільності правопорядку та ефективності правового регулювання.
Разом із цим законність можливо визначити як фундаментальну юридичну категорію,
яка є критерієм правового життя суспільства і громадян. Це комплексне політико-правове
явище, що відображає правовий характер організації суспільного життя, органічний зв’язок
права і влади, права і держави.
Законність є багатогранним поняттям і може розглядатися у кількох аспектах.
Законність як принцип здійснення публічною адміністрацією владних повноважень означає: вимогу законодавчого закріплення компетенції владних структур; ухвалення рішень у
межах компетенції та на підставі закону; дотримання у діяльності суб’єктів владних повноважень конституційних прав і свобод людини.
Законність як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права: реальна можливість здійснення суб’єктом права наданих йому прав за умови неухильного виконання покладених на
нього обов’язків; конституційне закріплення правового статусу особи; можливість звернутися за судовим захистом власних прав та наявність ефективних засобів юридичної відповідальності.
Законність як принцип побудови системи нормативних актів: ієрархічність цієї системи;
відповідність законів і підзаконних актів конституції держави.
Законність як режим соціально-політичного життя: вимога точного і неухильного виконання законів та заснованих на них підзаконних актів усіма суб’єктами права, що визначає
реальність писаного права та ступінь його втілення.
Отже, законність — це правовий режим у державі, за якого діяльність суб’єктів публічної
адміністрації, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону.
Цьому сприяють: 1) наявність розгалуженої системи законодавства, яке відображає волю
та інтереси переважної більшості населення, спрямоване на забезпечення прав людини і передбачає як однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни, так
і однакове застосування правових норм до всіх суб’єктів права; 2) високий рівень правової
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культури населення, тобто поважання права суб’єктів правовідносин та їхня згода діяти у
визначених ним межах, зіставляти власні вчинки з вимогами норм законодавства, наявність
державних гарантій, за допомогою яких у суспільстві впроваджується, а в разі порушення —
відновлюється законність.
Важливе значення для визначення змісту законності мають її принципи, тобто вихідні засади: верховенства права; верховенства закону; рівності всіх суб’єктів перед законом; стабільності правопорядку; нормативної обґрунтованості правових рішень; охорони прав громадянина; єдності розуміння і застосування права; нагляду, контролю за виконанням закону
та невідворотності відповідальності; єдності; реальності і доцільності законності.
Дотримання законності гарантується передбаченою законодавством системою спеціальних засобів, тобто гарантій — обумовлених чинним законодавством і розвитком суспільного
життя факторів, що забезпечують дотримання законності.
За змістом ці гарантії поділяють на: вимоги розвиненості правової системи; ефективність
системи нагляду за законністю; наявність засобів примусу, спрямованих на відновлення порушеного права; застосування до порушників закону державних засобів впливу.
За статусом розрізняють гарантії: превентивні (запобігають порушенню закону); охоронні (є засобами примусового характеру); каральні (реальне застосування до правопорушників
передбачених нормою закону мір покарання).
В Україні законність — це конституційний принцип. Як проголошено у ст. 8 Основного
Закону, закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6);
кожен громадянин зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України,
не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68).
Статтею 21 Конституції України гарантовано, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності
та правах. Виразний приклад щодо рівності всіх людей перед законом — Закон України «Про
статус народного депутата України». Так, у ч. 1 ст. 27 вказаного Закону зазначено, що народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Про це ж ідеться і в ч. 1 ст. 80 Конституції України.
Рішенням Конституційного Суду України від 26 червня 2003 р. надається тлумачення положень Закону України «Про статус народного депутата».
Депутатська недоторканність є елементом статусу народного депутата України і конституційною гарантією, яка спрямована на створення належних умов для безперешкодного та
ефективного здійснення ним депутатської діяльності (депутатських повноважень). Вона не є
особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер. Її мета не тільки убезпечити народного депутата України від незаконного втручання в його депутатську діяльність, а й сприяти
належному функціонуванні парламенту.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу
чи наклеп, вони не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Положення ч. 1 ст. 80 Конституції України та відповідне положення ч. 1 ст. 27 Закону
України «Про статус народного депутата України» треба розуміти так, що депутатська недоторканність як елемент статусу народного депутата України є гарантією безперешкодного та
ефективного здійснення ним своїх повноважень і передбачає звільнення його від юридичної
відповідальності у визначених Конституцією України випадках та особливий порядок притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання,
арешту, а також застосування інших заходів, пов’язаних з обмеженням його особистих прав
і свобод.
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Отже, з пояснень Конституційного Суду України вбачається надання народним депутатам
України особливого статусу безпеки і безвідповідальності за скоєні ними дії. Звичайна пересічна людина не має можливості бути рівним за статусом законності з такими самими нібито
людьми, які носять почесне звання «народних обранців».
Із аналізу змісту Закону України «Про статус народного депутата України» та з пояснень
Конституційного Суду України вбачається, що затримання чи арешт народного депутата
України, притягнення до кримінальної відповідальності, притягнення до юридичної відповідальності неможливе без згоди Верховної Ради України.
Слід розуміти, що такий стан на сьогодні дає змогу народним депутатам України вести
неправомірні дії стосовно діючого законодавства, тобто приводить до неефективного законодавства.
Ефективне законодавство — це результат цілеспрямованої дії людей для досягнення чітко
окресленої мети. У юридичній літературі є багато різних підходів до визначення ефективності законодавства. Найбільш поширене це співвідношення між фактичним результатом дії і
тими соціальними цілями законодавства, для досягнення яких це законодавство і було прий
няте.
Президент України є главою Української держави, гарантом її незалежності і територіальної цілісності, конституційних прав і свобод її громадян, верховним головнокомандувачем
Збройних сил. Саме тому Конституція України встановлює для нього особливий правовий
захист і особливу процедуру імпічменту у разі порушення ним законодавства.
Такий особливий правовий захист глави держави застосовується в усіх країнах світу. Водночас український варіант депутатської недоторканності не має нічного спільного з практикою демократичних країн, де член парламенту, який порушив закон, несе таку ж відповідальність, як і решта громадян.
Отже, можна зробити висновок, що згідно з Конституцією України «народні обранці», які
також є громадянами України, не є звичайними людьми і мають набагато більше привілеїв,
ніж звичайні люди.
Як вказано у ст. 1 Загальної Декларації прав людини: «Bci люди народжуються вільними i
рівними у своїй гідності та правах». Що означає рівність у правах?
Найважливіше у пpaвi – дотримуватися справедливості, а фундаментальною складовою
справедливості є piвнicть. Необхідно виділити чіткий критерій, відповідно до якого можна
було б судити про закон як про правовий або неправовий, у протилежному випадку — не буде
зрозуміло, коли саме закон втрачає характеристики правового i стає неправовим, чи навіть
сваволею. Якщо наука не визначить чіткого критерію, який дозволить відокремити справжнє
право від свавілля й інших, перехідних до нього форм, тоді небезпека трактування неправових процесів i явищ як правових актуалізується.
Правильне розуміння i регламентація piвнocтi є необхідною умовою для з’ясування i вирішення багатьох практичних питань, зокрема шляхів розбудови демократичної, соціальної
держави.
Історія розвитку категорії piвностi пронизана боротьбою, в цілому, трьох течій: аристократичної, демократичної та соціалістичної. Відповідно, кожна з цих течій представлена певним
соціальним прошарком. Так, аристократичний напрям підтримують переважно представники вищих (за майновим статусом 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) – сповідують представники нижчих прошарків. Вони підтримують фактичну (майнову) рівність.
Таким чином, сформувалися piзнi підходи до пояснення, виправдання чи заперечення
piвностi.
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Якщо Конституція України закріпила орієнтир на побудову правової держави то, на
нашу думку, єдино можливою перспективою може бути ствердження формально-правової
piвностi, інакше кажучи, piвностi перед законом, процесуальної piвностi та piвностi можливостей розкрити i реалізувати свої здібності та законні інтереси.
Гембарська М. М. Законність як критерій правового життя суспільства
У статті розглянуто законність як фундаментальну юридичну категорію, яка є критерієм правового
життя суспільства. Це комплексне політико-правове явище, що відображає правовий характер організації суспільного життя, органічний зв’язок права і влади, права і держави. Зазначено, що зміцнення
законності і дисципліни в усіх сферах державного життя, а особливо у сфері виконавчо-розпорядної діяльності органів є важливим завданням на шляху побудови незалежної демократичної держави.
Встановлений у державі режим законності покликаний захищати як інтереси суспільства загалом, так
і кожного громадянина зокрема, забезпечувати правові основи діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб.
Ключові слова: законність, критерій, правове життя суспільства, режим законності.
Гембарская М. М. Законность как критерий правовой жизни общества
В статье рассмотрены законность как фундаментальную юридическую категорию, которая является критерием правовой жизни общества. Это комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой характер организации общественной жизни, органическую связь права и власти, права
и государства. Указано, что укрепление законности и дисциплины во всех сферах государственной
жизни, а особенно в сфере исполнительно-распорядительных деятельности органов является важной
задачей на пути построения независимого демократического государства. Установленный в государстве режим законности призван защищать интересы как общества в целом, так и каждого гражданина,
обеспечивать правовые основы деятельности государственных органов, общественных организаций,
должностных лиц.
Ключевые слова: законность, критерий, правовая жизнь общества, режим законности.
Hembarska M. Legitimacy as a criterion for legal society
The paper considers the legality of fundamental legal category that is the criterion of the legal society. The
complex political and legal phenomenon that reflects the legal nature of social life, the organic connection
of law and government, law and the state. Indicated that the rule of law and discipline in all spheres of public
life, especially in the executive and the manager of the business is relevant important task towards building
an independent democratic state. Established in state regime legitimacy is designed to protect the interests
of society as a whole, and each citizen in particular, provide the legal framework for public bodies, public
organizations and officials.
Key words: legetimacy, criterion, legal society, regime legitimacy.
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ПРАВО І МОРАЛЬ
ЯК ЗАСАДНИЧИЙ СВІТОГЛЯД
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

Ц

іннісна система правових і моральних відносин, яка крок за кроком будувалася з початку проголошення Акту про незалежність України, на жаль, на сьогодні залишилася як
теоретичний доробок науковців і дослідників, які прагнули і прагнуть до формування правової і справедливої держави та побудови громадянського суспільства. Події в Україні останніх
місяців засвідчили, що порушення прав людини, закону та засад людської моралі мають не
просто масовий, а системний характер як з боку перших осіб у державі, органів державної
влади, судової системи, громадських організацій, так і громадян.
Постає одне за одним проблемне питання, а саме: на яких засадах формувати відносини
між гілками влади, між державою і громадянином, між державою і громадськими організа
ціями, між державою і політичними партіями, відносини між людьми в середині країни різних національностей та багато інших, якщо у громадян втрачається довіра до органів державної влади, державного апарату, судової системи, один до одного…
Чи була державна система відносин України міцною з погляду права і моралі, якщо виступ
студентської молоді наприкінці листопада 2013 р. зсунув із рейок державну машину і виявив
системні фінансові, посадові, корупційні порушення. Згадаємо приклади з історичного минулого: якщо держава зсередини морально деградує, її з’їдає «черв’як» без моральності, правової
безпринципності, подвійних і потрійних стандартів, судової вибірковості; не турбується про
свою безпеку, то така держава розпадається при перших випробуваннях і стає легкою здобиччю
для загарбання іншою державою. Якщо ми живемо в ХХІ ст., де багато говорять про загальнолюдські цінності і європейські стандарти, яких не поспішають дотримуватися власне ті, які їх
проголошують у нашій країні, то закони розвитку держави і суспільства та такі фундаментальні
засади, як захист і повага до прав, свободи, честі, гідності, репутації людини, непорушність
приватної власності, здобутої законним шляхом, гарантованість заощаджень здобутих працею,
порядність ведення бізнесу та інші, які напрацьовані століттями, ніхто не скасовував. Тому постає ґрунтовне питання про визначення засад побудови відносин в українському суспільстві і
державі, що ми визначаємо як мету статті.
Проблемі теоретичного осмислення правової, соціальної держави, принципів побудови
правової системи, формування громадянського суспільства за останні роки присвячена доволі велика кількість праць провідних дослідників з теорії права і держави, а саме: В. Бабкіна,
С. Бобровник, С. Гусарєва, О. Зайчука, А. Колодія, Л. Луця, Н. Оніщенко, О. Петришина,
П. Рабіновича, В. Сіренка, О. Скакун, О. Тихомирова, Ю. Шемшученка та ін.
Наша стаття продовжує низку досліджень з пізнання таких засадних суспільних явищ, як
право і мораль, їх співвідношення і взаємодія. Об’єктом дослідження визначимо право і мораль, предметом — суспільні відносини, що ґрунтуються на засадах права і моралі.
Вважаємо, що час глобальних зрушень в історії України, час переходу від однієї влади до
іншої, від традиційних до ліберальних цінностей вимагає від науковців переосмислення існуючих уявлень про співвідношення права та моралі, такого переосмислення, яке відповідало
б об’єктивно обумовленим процесам підвищення ролі права в житті суспільства, правового
закону, що відповідає природним правам людини та вищій справедливості.
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Ґрунтуючись на певних результатах, які були опубліковані [1, с. 90–98], ми при вирішенні
проблеми співвідношення та взаємодії права і моралі, питання моральності права зупинимося на трьох рівнях, а саме: теоретичному, структурному і функціональному.
Перший рівень — теоретичний. Теоретико-правові та етичні аспекти аналізу взаємодії
моралі і права, на нашу думку, можливо осягнути через пізнання права і моралі як суспільних явищ та важливих теоретичних категорій, дослідження їх природи і сутності, характеристики існуючих наукових теорій джерел їх виникнення та характеристики концепцій їх
розуміння.
Другий рівень — структурний. Саме через виокремлення структурних елементів слід відоб
разити особливості внутрішньої будови права і моралі, а також визначити їх місце у більш
широкій соціальній системі як самостійних структурних елементів. Це надасть можливість
дослідити право і мораль з погляду їх приналежності до таких важливих систем суспільства,
як правова і моральна. Структурно визначити співвідношення права та моралі, встановити
єдність, відмінність, взаємозв’язок, взаємодію, взаємовплив.
Третій рівень — функціональний. Цей підхід дасть можливість проаналізувати право і мораль як засоби правового та морального регулювання, визначити їх єдність та відмінність у
процесі впливу на регулювання суспільних відносини.
Дамо коротку характеристику кожному рівню.
Теоретичний рівень. Історично склалося таке розуміння моралі: це ідея абсолютної, безумовної цінності людського життя (життя людства і кожної окремої особи). Через її призму
осмислюються норми, принципи, ідеали людської поведінки, людського життя, ставлення
кожного до інших людей, до природи і світу в цілому, а також до самого себе [2, с. 632].
Мораль прагнення починається на найвищому рівні людських досягнень. Найяскравіші
приклади моралі прагнення ми знаходимо у грецькій філософії. «Це моральність Добропорядного Життя, досконалості, найповнішої реалізації людських здібностей» [3, c. 13]. Мораль обов’язку починається на буденному, земному, нижчому рівні людських вимог. Мораль
обов’язку «формулює основні правила, без яких неможливе впорядковане суспільство або
без яких впорядковане суспільство, що прямує до певних конкретних цілей, не зможе їх досягнути. Це мораль Старого Заповіту й Десяти заповідей. Вона промовляє такими принципами, як “ти не повинен” та — більш рідко — “ти повинен”. Вона не засуджує людей за те,
що вони не скористалися нагодами для найповнішої реалізації своїх можливостей. Вона засуджує їх за неповагу до основних вимог суспільного життя» [3, с. 14].
Мораль слід визначити як необхідне надбання будь-якого суспільства, значення якого
з кожним поколінням зростає. На думку О. Скакун, мораль — це система норм і принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством
(класом, соціальною групою, державою); спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно до розуміння добра і зла, підтримуються особистими переконаннями, традиціями,
вихованням, силою громадської думки. Мораль має історичний характер, але за всіх часів
критерієм моральності норм виступають категорії добра, зла, чесності, порядності, совісті.
Мораль охоплює майже всі сфери життя — економіку, політику, право та ін. За допомогою
моралі узгоджується поведінка особи з інтересами суспільства, долаються суперечності між
ними, регулюється міжособистісне спілкування [4, с. 265].
Мораль — універсальний регулятор, її вплив поширюється на всі або майже всі сфери
вчинків та дій людини. Правознавці-теоретики визнають, що мораль (моральність) — це
особливий тип нормативного регулювання, який існує у формі сукупності норм і принципів, що поширюють свій вплив на всіх і кожного, втілюють у собі моральні цінності. Більше
того, мораль втілює у своїх нормах абсолютні цінності, в силу чого моральні норми і цінності є вищим критерієм поведінки. Саме тому мораль, на думку юристів, правомочна оціню-
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вати право з погляду його відповідності вимогам справедливості і моральним очікуванням
[5, с. 115–116].
Ми пропонуємо таке розумінні моралі. Мораль — це усвідомлене, тобто засноване на
знаннях, досвіді, звичаях суспільне явище, яке формує відчуття прагнення до належного, що випливає із внутрішнього переконання і спонукання віри у справедливість, впевненості панування вищого добра; черпає цю впевненість із розуміння цінностей життя:
добра, миру, захисту, збереження та продовження життя задля безпечного майбутнього
людського роду.
Отже, можна вважати, що мораль — це моральний стрижень, який поринає глибоко в
історичне минуле та підноситься у майбутнє, являє собою остов — непорушний, як належне,
що дане людству, щоб не загубитися, не схибити на шляху до розвитку вгору по спіралі життя.
Розуміння права в сучасній науці піднімається на той якісний рівень, наскільки воно проаналізовано, вивчено, усвідомлено, узагальнено, систематизовано вченими-правознавцями.
Одним із досягнень теоретичної думки є твердження, що право необхідно розглядати як цілісну систему, яка складається із трьох складових:
Природне право — його називають природним або інстинктивним правом, під яким необхідно розуміти право на життя, свободу, ім’я. Природне право теоретики розглядають як вимогу «правового» характеру, що безпосередньо випливає із життя, із розуму, які багато в чому
визначають мораль та звичаї, а також слугують головною підставою оцінки діючого права
[6, с. 32]. Природне право опирається на моральну природу людини з притаманною їй ідеєю
справедливості і добра та являє собою морально доброякісне право;
Позитивне право, складовими якого є публічне та приватне національне право держави, тобто норми права якого вміщені у законах держави та інших нормативно-правових актах. Позитивне право можливо назвати інституційним правом, тобто правом, що створене державними
інститутами влади в процесі розумового мислення, інтелектуального осмислення. Синонімом позитивного права називають термін «об’єктивне право». Об’єктивне (позитивне) право С. Алексєєв називав якимось штучним утворенням на відміну від моралі, звичаїв; постійно
існуючим, таким, що має безперервну дію та націлене на вирішення життєвих ситуацій, зовнішнім утворенням, яке існує в державі [6, с. 32]. Позитивне право характеризується як забезпечення користі, тобто вигод, інтересів всіх чи більшості в тій чи іншій державі [7, с. 81];
Міжнародне право як система договірних та звичаєвих норм і принципів, які відображають
відносно узгоджену волю держав та регулюють відносини між державами, створеними ними
міжнародними організаціями та деякими іншими суб’єктами міжнародного спілкування.
Міжнародне право як особлива система не належить до якоїсь національної системи права і
не вміщує в собі норми національного права [8, с. 360]. Наука міжнародного права є наукою
про мир. Її завдання — зміцнити мир на землі, усунути війну з галузі міждержавних відносин.
Мир є володарювання розуму і права [9, с. 210]. Видатний вітчизняний вчений В. Корецький визначив демократичні принципи міжнародного права, а саме: принцип суверенітету,
незалежності, територіальної цілісності, невтручання, суверенної рівності, дотримання міжнародних договорів, мирного існування та економічної співпраці та інші, узагальнюючи їх
категорією «загальні принципи права» [10, с. 263].
Сучасний рівень теорії права надає можливість визначити право як регулятивну систему, яка має значну соціальну цінність, та яка за допомогою формально встановлених чи
закріплених норм (правил поведінки), що відображені у нормативних актах, судових прецедентах, інших формах та забезпечені можливістю державного примусу, впливають на
суспільні відносини з метою їх упорядкування, стабілізації або соціально необхідного розвитку [11, с. 386].
Сутність права і моралі — це головна, внутрішня відносно стійка якісна основа права і
моралі, яка визначає їх істинну природу та призначення у суспільстві. Сутність права полягає
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у загальній волі і це характеризує його як суспільне явище, що має вольовий та еволюційний
характер. Право розвивається разом із суспільством, є загальним волевиявленням, забезпечує зворотній вплив на суспільство. Сутність моралі полягає у добрій волі і це також характеризує її як суспільне явище, що має вольовий і еволюційний характер. Отже, право і мораль
є важливими надбаннями суспільства, вони існують об’єктивно, виконуючи дуже важливі
соціальні функції. На нашу думку, з плином часу, залежно від змін у суспільному житті, змістовно будуть збагачуватись і деякі соціально значущі життєві цінності, які безпосередньо
впливають на формування визначення права та моралі. Хоча їх сутнісний зміст залишиться
незмінним — це ВОЛЯ. Загальна воля для права і добра воля для моралі.
Вказаний аналіз надає можливість зробити висновок про взаємозв’язок, взаємозалежність
права як вияву загальної волі та владного засобу впливу на суспільство, та моралі як вияву
доброї волі, засобу впровадження у суспільні відносини ідей взаємопідтримки, справедливості, міркувань порядності, усвідомленої відповідальності.
Структурний рівень. Поділяємо ідею, що спільність права і моралі випливає з їх структурної характеристики. Тому слушною, на наше переконання, є думка Н. Оніщенко, яка вважає,
що «правова система взаємозв’язана із системою моралі» [13, с. 46]. Найбільш обґрунтованими, вважаємо, є визначення структури правової системи як стійкої єдності елементів правової системи, їх зв’язків, цілісності зв’язків елементів із цілим [4, с. 237]; як доцільних зв’язків
між елементами, які набувають свого вияву через певну взаємодію [14, с. 110].
Н. Оніщенко, аналізуючи вживання категорії «правова система» у сучасній юридичній літературі, визначає її широкий діапазон, і зазначає, що подолання вузько-нормативного праворозуміння надасть можливість по-новому поглянути на правову систему, розкрити структуру реально існуючої в суспільстві правової системи, її статус, а далі усвідомити, що правове
регулювання, соціальне життя права — не просто текст закону, а цілісний і складний соціальний механізм, який залежить не тільки від правових норм, а й від правосвідомості, правової
діяльності, правових відносин [13, с. 27].
Отже, можливо дійти висновку про те, що:
1. Системний підхід є методологічною основою дослідження правової системи;
2. Системотворчим чинником виникнення та розвитку сукупності властивостей правової системи є правова діяльність;
3. Система якостей правової системи включає складність, поліваріантність, різноманітність, стабільність, нелінійність як специфічні властивості недетермінованих систем;
4. Системний підхід до аналізу функціонування правової системи дає змогу розглядати
її як складний соціальний феномен, а також виявляти головний напрям її формування та
розвитку.
Правова система — це цілісне правове утворення, система юридичних засобів, за допомогою яких офіційна влада спричиняє правовий вплив на поведінку людей.
Право — ядро і нормативна основа правової системи, її сполучна ланка.
Вважаємо, що ще не достатньо розробленим залишається аналіз, а відповідно, й визначення структури як правової системи, так і більшою мірою — структури моральної системи.
Структуру моральної системи визначаємо як взаємозв’язок складових, через які реалізуються моральні почуття та уявлення суб’єктів моралі про добро-зло, чесність-ганебність,
справедливість-несправедливість тощо, які здатні спричиняти вплив на регулювання суспільних відносин.
Визначивши структуру моральної та правової системи, ми можемо дати їх порівняльну
характеристику. Зазначимо, що структуру правової системи можна визначити як автономну єдність елементів правової системи та їх зв’язок із цілим. Структуру моральної
системи можна також визначити як стійку єдність її елементів та їх зв’язок із цілим. Вважаємо, що визначальними та об’єднуючими елементами структур правової і моральної
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системи є: суб’єкти права і суб’єкти моралі; теорія права (юриспруденція) і теорія моралі
(етика); юридична практика і моральна практика; правовідносини і моральні відносини;
правова діяльність і моральна діяльність; правове виховання і моральне виховання; правова культура і моральна культура; правосвідомість і моральна свідомість; законність і
моральність.
Функціональний рівень. Для розуміння сутності права та моралі необхідно виявити ті їх
функції, які вони виконують і які виокремлюють їх у відносно самостійну галузь пізнання.
Функції моралі можливо визначити як напрями її впливу на індивідуальну та суспільну свідомість з метою формування шанобливого ставлення до морально-етичних принципів і категорій, а також впровадження їх у реальну поведінку суб’єктів суспільних відносин. Саме
функції визначають сутнісні основи права і моралі, їх природу та місце в системі засобів соціального впливу. До основних функцій моралі слід віднести: оцінювальну, пізнавальну, світоглядну, гуманістичну, виховну, охоронну, регулятивну.
Функції права — це основні напрямки його впливу на людину і суспільні відносини з
метою їх упорядкування. Функції права слід класифікувати на загально-соціальні (гуманістична, організаторська, управлінська, комунікативна, орієнтаційна, оцінювальна, ідео
логічно-виховна, пізнавальна або гносеологічна) та соціально-юридичні (регулятивна,
охоронна) [4, с. 245].
Аналіз функцій права і моралі та принципів права і принципів моралі та їх співвідношення надає можливість зробити висновок про те, що процес суспільного регулювання набуває осмисленості, цілеспрямованості, соціальної значущості. Функції моралі — це напрями
впливу моралі на індивідуальну та суспільну свідомість з метою формування шанобливого
ставлення до морально-етичних принципів і категорій, а також впровадження їх в реальну
поведінку суб’єктів суспільних відносин. Ці функції певним чином співвідносяться із функціями права як напрямами правового впливу на суспільство.
Таким чином, в основу розуміння права покладено ідею морально-етичної справедливості, ідею природних прав людини як особи і громадянина. Разом з тим правознавці звертають
увагу на те, що моральні норми, принципи, ідеали, вимоги не є правом у юридичному розумінні, а являють собою мораль сьогодення, рівень правосвідомості, демократичні устремління, інакше кажучи — найближчу та необхідну передумову права [15, с. 130].
Отже, право і мораль є засадничим світоглядом для розвитку і функціонування будь-якої
держави. Моральна цінність права полягає у тому, щоб стати гарантом справедливого забезпечення прав, свобод, інтересів і потреб людей та їх спільнот в Україні. Моральна цінність
права втілює загальнолюдську мораль як явище, що створює певні критерії для розвитку особистості, суспільства і держави. Оскільки механізм морального впливу орієнтований на особу, то моральна цінність права завжди має особистісні аспекти, що розкривають оцінку права
особою і його вплив на особу. Засвоєння людиною ціннісних норм людської моралі є умовою
практичної реалізації правових норм. Найбільш характерною рисою взаємодії права та моралі є їх зближення, взаємопроникнення, посилення їх узгодженого впливу на суспільство.
У процесі регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально-правовий вплив на особу і суспільні відносини. Право і мораль як складові цього явища, не розчиняючись у ньому та не втрачаючи своїх індивідуальних якостей, у сукупності утворюють
соціальну цінність, яка реально існує.
Це активно повинно впливати на діяльність органів держави, юридичну і судову практику,
посадовців, їх громадянську позицію та суспільні відносини загалом.
Вважаємо, своєчасно висловити ідею про поєднання сутності права і сутності моралі у
єдине змістовне значення і сформулювати її як загальну добру волю — це є інтегруючим началом, синтезом співіснування, взаємодії, взаємовпливу права і моралі, що може стати засадним світоглядом для формування нових відносин у державі. Поєднання сутності права і
моралі у єдине змістовне значення буде мати позитивне значення для України, яка прагне до
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правових, соціальних та демократичних відносин. Саме загальна добра воля надасть нового,
смислового сенсу у векторі як внутрішніх, так і міжнародних відносин України.
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Гетьман-П’ятковська І. А. Право і мораль як засадничий світогляд для майбутнього України
У статті розглядаються такі фундаментальні засади для формування майбутнього України, як право
і мораль. Зроблено висновок про те, що моральна цінність права полягає у тому, аби стати гарантом
справедливого забезпечення прав, свобод, інтересів і потреб людей та їх спільнот в Україні. У процесі
регулювання суспільних відносин виникає якісно нове явище — морально-правовий вплив на суспільні відносини. Поєднання сутності права і сутності моралі у єдине змістовне значення загальної
доброї волі буде мати позитивне значення для держави Україна, яка прагне до правових, соціальних та
демократичних відносин.
Ключові слова: право, мораль, морально-правовий вплив, загальна добра воля.
Гетьман-Пятковская И. А. Право и мораль как основополагающее мировоззрение для будущего Украины
В статье рассматриваются такие фундаментальные основы для формирования будущего Украины,
как право и мораль. Сделан вывод о том, что моральная ценность права заключается в том, чтобы стать
гарантом справедливого обеспечения прав, свобод, интересов и потребностей людей и их сообществ
в Украине. В процессе регулирования общественных отношений возникает качественное новое явление — морально-правовое воздействие на общественные отношения. Объединение сущности права и
сущности морали в единое смысловое значение общей доброй воли будет иметь позитивное значение
для государства Украина, которая стремиться к правовым, социальным и демократическим отношениям.
Ключевые слова: право, мораль, морально-правовое воздействие, общая добрая воля.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Hetman-Pyatkovskа I. Morality and law as a fundamental outlook for the future of Ukraine
The article deals with such fundamental basis for shaping the future of Ukraine as law and morality.
Concluded: the moral value of law is to become a guarantor of fair ensuring the rights, freedoms, interests
and needs of the people and their communities in Ukraine. In the process of regulation of social relations a
qualitatively new phenomenon — the moral and legal impact on social relations. Combining the essence of
law and morality in a single entity the meaning of general goodwill, will have a positive value for the state of
Ukraine, which seek to legal, social and democratic relations.
Key words: law, morality, moral and legal effect, the total goodwill.
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НЕТИПОВІ СОЦІАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ
В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С

учасний політичний, соціальний, правовий світ зазнає суттєвих змін і трансформацій.
Це пов’язано з багатьма причинами і, передусім, з перерозподілом соціального простору
між державою та громадянським суспільством. Зрозуміло, що на зламі політичних і правових
порядків на перший план можуть виступати нетипові регулятори суспільних відносин, першочерговим призначенням яких є саме упорядкування та унормування суспільних відносин
у нових політичних і соціальних реаліях. Показовою у цьому контексті може бути, наприклад, роль революційної правової свідомості як своєрідного джерела права. Втім, без сумніву,
це не означає «зміни правил гри» щодо нівелювання традиційних способів і методів соціальної регуляції. Це лише означає демонстрацію додаткових можливостей соціальної регуляції
в разі, коли традиційні регулятори (право) не можуть у повному обсязі досягти поставленої
мети, а саме: безперешкодно захищати права, свободи і законні інтереси людини в усіх сферах її життєдіяльності.
Нині в сучасному світі швидко виникають нові реалії життя, вирішуються старі проблеми,
виникають нові протиріччя. Насамперед, у зв’язку з цим слід звернути увагу на такі явища, як
нові загрози фінансовій стабільності, тероризм, війни.
У зв’язку з появою зазначених реалій виникає необхідність правового врегулювання таких
ситуації, існує потреба у виробленні відповідних правових механізмів і реалізації їх на практиці.
Права особи є однією з ключових наукових проблем, які всебічно вивчаються: з філософсько-гуманістичного погляду, в аспекті принципів перебудови правової системи, проведення економічної та культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю.
З удосконаленням системи прав та свобод особи суспільство пов’язує виконання низки внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань.
Проблеми реалізації прав особи та, власне, її права мають універсальний характер, вони є
предметом дослідження усіх галузей суспільствознавства та низки правових наук, кожна з них
визначає певну галузь життєдіяльності людини. Така диференціація забезпечує поглиблене
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вивчення не лише сутності самої особи, а й найважливіших проблем її існування. З огляду на
цю обставину юридична наука у галузі прав особи має складний спектр дослідження.
Наука про права особи розкриває зв’язок цих прав із політикою, філософією, релігією,
оскільки права особи — це складне та багатовимірне явище. У різні епохи проблема прав
особи незмінно залишалася політико-правовою, набувала або релігійного, або етичного, або
філософського значення.
В умовах глобального світу права, свободи, обов’язки особи за важливістю посідають
основне місце порівняно з іншими правовими явищами [1, с. 228–248].
Скажемо декілька слів про теорію правового регулювання як явища соціальної дійсності.
У процесі аналізу категорії «регулювання» виникає питання щодо її співвідношення з такою категорією, як саморегулювання (саморегуляція) систем, об’єктів, що підпадають під
нормативний вплив.
Г. Мальцев зауважує, що саморегулювання означає, що система упорядковується автономно відповідно до притаманних їй внутрішніх закономірностей розвитку, вона є самодостатньою в інформаційному значенні, тобто в неї є все необхідне для того, щоб підтримувати
себе та успішно розвиватися [2, с. 6].
Ю. Тихомиров серед таких форм нормативного регулювання, як державне регулювання,
що здійснюється за допомогою законів та підзаконних актів; недержавне регулювання у вигляді норм суспільних організацій, професійних та інших об’єднань; техніко-юридичних
норм у вигляді технічних регламентів, стандартів, які забезпечують параметри власне виробничо-технологічних процесів, так і відповідні дії суб’єктів; норм моралі, релігійних норм,
традицій, звичаїв, правил ділового обігу, міжнародного регулювання у вигляді міждержавних правових актів та норм, що створені в процесі спілкування міжнародних економічних
суб’єктів; стихійної регуляції, що має місце в результаті множинності певних дій, виокремлює і таку форму, як саморегулювання [3, с. 96–97]. Науковець вважає, що саморегулювання
здійснюється у вигляді рішень, правил та норм, що приймаються безпосередньо населенням
чи через локальні акти корпоративного характеру. Саморегулювання як прояв самоуправління відображає переважно соціальний аспект норм, прийнятих безпосередньо громадянами
чи соціальними спільнотами. Це дає можливість Ю. Тихомирову наголосити не тільки на
загальних, а й специфічних ознаках цієї форми регулювання, а саме: на тотожності суб’єкта
прийняття та суб’єкта реалізації зазначених норм, використанні відповідних методів впливу
на свідомість та поведінку людей. Крім того, розглянутий перелік, на нашу думку, слід допов
нити нетиповими соціальними регуляторами.
Всі правові завдання вирішуються більш дієво, якщо зовнішнє регулювання та саморегулювання є фазами єдиного процесу організації та упорядкування системи [2, с. 6–7].
Термін «регулювання» (від лат. regulo — правило) означає упорядкування, налагодження,
приведення чогось у відповідність до чогось.
На думку Д. Керімова, термін «регулювати» означає встановлювати межі, масштаб поведінки людей, вносити у суспільні відносини стабільність, систему, порядок і тим самим спрямовувати їх у певному напрямку [4, с. 363].
Низка науковців термін «регулювання» відносять лише до права як системи норм та деяких інших специфічних правових засобів [5, с. 131–176]. Ми ж вважаємо, що процес регулювання притаманний і нетиповим соціальним регуляторам.
Втім, на нашу думку, сучасна правова теорія, на жаль, «обійшла» увагою проблематику,
пов’язану з нетиповими соціальними регуляторами. Проте для того, щоб зрозуміти процес
регулювання як такий, слід зрозуміти природу та сутність запропонованих регуляторів.
Різні аспекти цієї проблематики досліджували у своїх наукових працях відомі українські і зарубіжні вчени, серед них: С. Алексєєв, В. Баєв, В. Баранов, Ю. Блохін, К. Бюлов, В. Горшеньов,
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Г. Дормідонтов, В. Камінська, М. Козюбра, Д. Мейєр, Г. Мен, Т. Мірошниченко, А. Міцкевич,
Н. Оніщенко, К. Панько, І. Погрібний, П. Рабінович, О. Скакун, Ю. Шемшученко та ін.
Разом з тим більшість науковців зазначають, що дотепер у науці відсутня єдність думок із
приводу юридичної природи нетипових соціальних регуляторів, їхнього місця в системі права
в цілому й окремих його галузях зокрема, а саме щодо їх потенційної регулятивної здатності.
Деякі дослідники висловлюють думку, що прояви нетиповості мають тимчасовий характер, пов’язані з процесом удосконалення цього типу явищ, виникненням у ньому нових, що
раніше не зустрічалися (або рідко зустрічалися), властивостей, елементів. Якщо типове — це
те, що одержало масове поширення, то нетипове — це те, що ще не стало масовим, багаторазово повторюваним і перебуває в стадії становлення [6, с. 4]. На нашу думку, таке твердження
не відображає реального стану речей. Не можуть бути тимчасовими, наприклад, такі класичні презумпції, як презумпція невинуватості або знання закону (правознайомства), які відомі
і застосовуються ще зі стародавніх часів.
Наведений приклад ілюструє ту обставину, що вивчення проблеми нетипових соціальних
регуляторів перебуває на етапі інтенсивного пошуку та вироблення суто наукового погляду
на це правове явище. Виявлення природи, сутності, основних ознак, сфер застосування нетипових соціальних регуляторів є актуальним завданням сучасного етапу розвитку правової
науки.
Поділ нормативно-правових приписів на типові і нетипові запровадив у юридичну практику А. Міцкевич. Як критерій «нетиповості» приписів він використав невідповідність змісту
нормативного припису і форми його вираження. На його думку, нормативність нетипових
приписів випливає з їхнього зв’язку з дією правових норм, сформульованих в інших приписах і вона повинна враховуватися при їхньому застосуванні [7, с. 35–37, 42–43]. Разом з тим,
віддаючи належне введенню А. Міцкевичем основного поняття, на сьогодні такий погляд на
нетипові правові регулятори є недостатнім.
В юридичній науці є чітке уявлення про норми права в його традиційному вигляді. Відносно нетипових соціальних регуляторів таке твердження зробити складно. Це пов’язано, з
одного боку, з недостатнім комплексним вивченням цього феномену, на що звертають увагу
більшість дослідників, а з другого боку, це поняття об’єднує широке коло юридичних явищ,
які важко обмежити деяким єдиним визначенням без побоювання, що значна кількість фактів опиниться поза суттю такої дефініції.
Щодо типових властивостей норма права відносить те, що становить її класичну «композицію», виокремлюючи таке.
По-перше, припис норми завжди має двосторонній характер зв’язку сторін суспільних
відносин: одній стороні правовідносин надається право (суб’єктивне право), на другу покладається юридичний обов’язок.
По-друге, зміст правила, що фіксується в нормі права, неодмінно припускає органічне
з’єднання кількісних і якісних параметрів поводження сторін: суб’єктивне право являє собою вид і міру можливого поводження правочинної особи, юридичний обов’язок відповідно — вид і міру належного поводження зобов’язаної особи, а юридична відповідальність —
вид і міру примусового позбавлення благ, що безпосередньо належать винному.
По-третє, класична композиція правової норми відображає також специфіку її структурної побудови. Кожна норма права, як правило, складається із трьох частин: гіпотези, диспозиції і санкції — наукової моделі логічно й органічно об’єднаних природних частин складного явища. Всі вони взаємозалежні і у своїй сукупності розкривають нормальну «анатомію»
нормативного припису. Відсутність хоча б однієї з частин, як зазначає автор, свідчить про те,
що припис не може бути залучений до розряду норм права.
По-четверте, класична модель норми права акумулює в собі всі основні властивості права: нормативність, формальну визначеність, стабільність, владність. Крім того, норма права,

144

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення теорії та практики правового…

як класичне нормативне узагальнення, характеризується також тим, що включає в себе всі
основні способи впливу на поведінку людей: дозвіл, зобов’язання, заборону.
Всі перераховані аспекти у сукупності характеризують норму права як класичний типовий
нормативний припис.
Безумовно, і композиційно (структурно), і сутнісно нетипові соціальні регулятори відрізняються від типових (у цьому випадку правових). Проте ця відмінність є приводом для
розгляду й аналізу їх потенційної регулюючої здатності. Нетипові нормативні приписи надзвичайно чисельні за природою і змістом та різноманітні за своїм призначенням, однак це
не перешкоджає виявити основні загальні ознаки, надати класифікацію, а також дослідити,
розкрити природу, зміст і призначення окремих нетипових правових регуляторів.
В. Горшеньов, таким чином визначає поняття, що досліджується: «Нетипові нормативні
приписи — це приписи, так би мовити, “нестандартного” характеру, у них відсутні ті або
інші властивості, ознаки, моменти, об’єктивно властиві класичній моделі норми права. Саме
тому, що вони нестандартні, їх можна умовно іменувати “нетиповими” нормативними приписами. Нетиповість виражається, головним чином, у тому, що вони позбавлені традиційної
логічності норми права, не містять або майже не містять деяких її природних елементів, у
силу чого виглядають композиційно недосконалими, структурно незавершеними. Нетипові нормативні приписи стосовно норми права й змісту всього права мають субсидіарний
характер, виконують роль обставин, що доповнюють всю композицію права, які зв’язують
всі його елементи в єдину цілісність. Вони підсилюють нормативні властивості права тими
або іншими відтінками й надають праву як цілісності композиційну завершеність, повноту» [8, с. 113–118].
О. Скакун пропонує таке визначення: спеціалізовані (такі, що забезпечують, або похідні)
норми — це нетипові правові розпорядження, тобто розпорядження «нестандартного» характеру, в яких відсутні ті чи інші властивості, ознаки, об’єктивно притаманні класичній моделі
норми права [9, с. 281].
Аналізуючи нетипові нормативні приписи у трудовому праві, В. Чуфаров визначає нетипові нормативні приписи як своєрідні елементи системи права, специфіка яких полягає або
в особливій побудові змісту приписів (що відрізняється від побудови класичної моделі норми
права), або особливому порядку їхнього встановлення [10, с. 6]. З урахуванням наведених
вище визначень, можна узагальнити:
1) нетипові норми соціального регулювання (насамперед правові презумпції, аксіоми,
фікції) утворюють важливу складову в загальній системі норм соціального регулювання, доповнюють класичні правові норми і допомагають вирішувати складні правові ситуації і колізії. Слід також констатувати, що у сучасний період зі зростанням складності і різноманітності
суспільних відносин все більшого значення набувають принципи правового регулювання з
використанням нетипових соціальних регуляторів;
2) враховуючи те, що нетипові нормативні приписи надзвичайно чисельні за природою
і змістом, різноманітні за своїм призначенням, продуктивною є форма визначення поняття
«від супротивного», тобто як відмінність у порівнянні з класичною моделлю норми права,
для якої, як припускається, відомі всі основні властивості. Згідно з проведеним аналізом за
такою формою формулюють визначення нетипової правової норми більшість дослідників;
3) застосовуючи у проблематиці раціональний підхід у подоланні складнощів, що виникають, науковцям слід приділити увагу щодо об’єднання нетипових нормативних приписів
У певну класифікаційну систему з одночасним розкриттям природи, змісту і призначення
кожної складової.
Констатуючи недостатній рівень теоретичного опрацювання проблеми нетипових со
ціальних регуляторів у правовій системі України, важливого значення для формування цілісної сучасної теорії правового регулювання набуває дослідження місця і ролі цих регуля-
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торів на сучасному етапі у розвитку загальної теорії права, а також впровадження основних
положень у сучасне законодавство України. Особливо важливою стає думка про те, що нетипові соціальні регулятори існують не просто як «теоретична модель» на папері, а повинні
використовуватися для практичних потреб у сучасній правовій системі, особливо в умовах
політичних та соціальних змін.
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Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення теорії та практики правового
регулювання
У статті наголошено на необхідності перегляду деяких усталених теоретичних позицій, формулювання нових підходів у теорії держави і права з метою удосконалення існуючої системи соціальної
регуляції у нових політичних, економічних і соціальних реаліях. Зокрема, зазначено, що під час перерозподілу соціального простору між державою і громадянським суспільством певну цікавість викликає аналіз нетипових соціальних регуляторів, їх властивостей та потенційної діяльнісної сутності.
Окремий вектор становить дослідження їх взаємодії з традиційною правовою регуляцією задля найбільш повного захисту прав, свобод і законних інтересів людини.
Ключові слова: нетипові соціальні регулятори, соціальна регуляція, право, громадянське суспільство, держава, права, свободи і законні інтереси людини.
Гольцова О. Е. Нетипичные социальные регуляторы в контексте усовершенствования теории и практики правового регулирования
В статье отмечена необходимость пересмотра некоторых устоявшихся теоретических позиций,
формулирование новых подходов в теории государства и права с целью усовершенствования существующей системы социальной регуляции в новых политических, экономических и социальных реалиях. В частности, указано, что при перераспределении социального пространства между государством и гражданским обществом определенный интерес вызывает анализ нетипичных социальных
регуляторов, их свойств и потенциальной деятельностной сущности. Отдельный вектор составляет
исследование их взаимодействия с традиционной правовой регуляцией для наиболее полной защиты
прав, свобод и законных интересов человека.
Ключевые слова: нетипичные социальные регуляторы, социальная регуляция, право, гражданское
общество, государство, права, свободы и законные интересы человека.
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Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах професорів Київської духовної академії
Goltsova O. Costom social control in the context of improving the theory and practice of regulation
The article highlighted the need to reconsider some established theoretical positions, the formulation of
new approaches in the theory of state and law in order to improve the existing system of social regulation in the
new political, economic and social realities. In particular, it is indicated that the redistribution of social space
between the state and civil society in particular interest is the analysis of atypical social regulators, their properties
and potential activity-related entities. Separate vector is the study of their interaction with the traditional legal
regulation, for the most complete protection of the rights, freedoms and legitimate interests.
Key words: atypical social controls, social regulation, law, civil society, the state, the rights, freedoms and
legitimate interests of the person.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ
В ФІЛОСОФСЬКИХ КУРСАХ
ПРОФЕСОРІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ

П

рофесорські курси, які викладалися у Київській духовній академії (далі — КДА), мали
комплексний характер і охоплювали питання різних галузей знань. Поруч із загально
освітньою, філософською, історичною та богословською складовою вони містили і суто
юридичну компоненту.
Питання юридичної спадщини КДА досі практично не досліджувалися правознавцями,
тому історіографія проблеми зводиться переважно до праць істориків і філософів В. Аскоченського, С. Голубєва, М. Петрова, Д. Вишневського, Ф. Тітова, В. Нічик, В. Горського,
Я. Стратія, А. Тихолаза, М. Ткачук, Н. Мозгової та ін. Утім, головним джерелом для нас є не
висновки попередніх дослідників, а архівний матеріал, зокрема з фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві.
Правовий світогляд як сукупність ідей, переконань і поглядів щодо права відображається
у багатьох академічних курсах КДА. До питань держави і права в Академії зверталися не лише
у «профільних» викладах церковного і канонічного права. На рівні з ними проблеми правового світогляду порушувалися під час викладання морального богослов’я та історії філософії
(зазвичай у цих курсах містився окремий розділ, присвячений державі та праву), або під час
розгляду доробку того чи іншого мислителя, окрім загально-філософських питань, зверталася увага і на його державно-правові погляди.
Особливий дослідницький інтерес, на нашу думку, викликають курси морального
богослов’я митрополита Платона (П. Рождєственського), М. Олесницького й В. Екземплярського та курси історії філософії М. Олесницького, П. Ліницького й П. Рибинського. У нашій
статті ми зупинимося на характеристиці життєвого шляху і правових позицій митрополита
Платона та професора В. Екземплярського.
Платон (Порфирій Федорович Рождєственський) (1866–1934) — православний церковний діяч і богослов. Народився у Курській губернії в сім’ї священика. У 1886 р. закінчив
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Курську духовну семінарію. У 1887 р. прийняв духовний сан. У 1891 р. вступив до КДА, на
останньому курсі якої був пострижений у монахи. Згодом став доцентом кафедри морального богослов’я КДА. За працю «Стародавній Схід при світлі Божественного Одкровення»
у 1898 р. удостоєний ступеня магістра богослов’я [1]. Від 1898 р. — помічник інспектора,
інспектор, екстраординарний професор КДА, архімандрит. У 1902 р. протягом декількох
місяців — ректор КДА. Від червня 1902 р. — єпископ Чигиринський, вікарій Київської
єпархії. Від 1906 р. — редактор журналу «Церковь и народ». У 1907 р. був членом 2-ї Державної Думи. Після розпуску Державної Думи від 8 червня 1907 р. — архієпископ Алеутський
і Північноамериканський. Від 20 березня 1914 р. — архієпископ Кишинівський і Хотинський. Від 5 грудня 1915 р. — архієпископ Карталинський і Кахетинський, Екзарх Грузії
та член Священного Синоду. Почесний член Петроградської (від 1915 р.) та Казанської
(від 1916 р.) духовних академій. У 1917 р. позбавлений права розпоряджатися грузинськими
єпархіями за ініціативи грузинських автокефалістів, які розірвали відносини з Російською
православною церквою. У 1917–1918 рр. брав участь у роботі Всеросійського Помісного
Собору. У 1920 р. емігрував у США. 1922 р. на III Всеамериканському церковному соборі в
Пітсбурзі — обраний першим в історії православної церкви митрополитом Американським
та Канадським. У 1923 р., указом Патріарха Тихона, призначений керуючим Алеутською та
Північноамериканською єпархією.
3 січня (16 січня) 1924 р. Постановою Патріарха Тихона і Св. Синоду звільнений від управління Північноамериканською єпархією. Платон цій постанові не підкорився, вважаючи її
прийнятою під тиском більшовицької влади. У 1933 р. Заступник Патріаршого місцеблюстителя митрополит Сергій (Старогородський) і Тимчасовий Синод постановили передати Платона до суду архієреїв із забороною у священнослужінні до каяття або до церковно-судового
рішення по ньому. Але Платон цьому рішенню також не підкорився. Помер 20 квітня 1934 р.
У 1946 р. патріарх Алексій І дозволив здійснювати панахиди по митрополиту Платону з одночасним посмертним зняттям з нього прещення [2].
Митрополит Платон, змінюючи посади від доцента до ректора протягом 1896–1902 рр., у
КДА викладав моральне богослов’я. Нам вдалося знайти п’ять навчальних програм професора, що припадають на цей період.
Програма по моральному богослов’ю на 1896/1897 навчальний рік містила в собі дві складові: для 3-го та 4-го курсів.
У програмі 3 курсу, зокрема, був розділ другий під назвою «Засоби, якими християнин
може влаштувати своє життя для досягнення кінцевої мети». Програма до таких засобів відносила: по-перше, засоби, що належать самій природі християнства: свобода як сила морального самовизначення і різноманітні стани свободи, любов, природний або внутрішній
моральний закон; по-друге, засоби, дані християнину Богом, — позитивний або откровенний моральний закон, що включав: моральний закон Мойсея, його зміст і характер, описував
гідність громадянського Мойсеєва закону з моральної сторони, а також включав євангельський закон [3, с. 181].
У програмі 4-го курсу містився розділ другий під назвою «Вчення про моральне суспільне
життя християнина як сім’янина і як члена громадянського і церковного суспільства». Цей
розділ включав три глави. У першій з них описувалися сімейні відносини християнина, відтак визначається поняття та мета шлюбу, порівнюється церковний та цивільний шлюб, визначаються взаємні права й обов’язки подружжя. А також у цьому розділі йдеться про взаємні
обов’язки панів і слуг.
У другій главі зверталася увага на відносини людини і держави, зокрема окреслюються
такі питання, як ставлення християнина до держави, старозавітне вчення про державу та
християнський погляд на державу і владу. Далі передбачалися аналіз значення держави як
моральної установи та характеристика форм державного управління. Чинне місце посідало
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питання Божественного походження верховної влади та ставлення до неї християнина, а також ставлення християнина до начальників, поставлених верховною владою. Окремо мали
розглядатися ставлення до батьківщини, патріотизм і його моральне значення. Програма
містила питання щодо відносин держав між собою, зокрема ставлення до війни. Мали також
вивчатися склад громадянського суспільства та різниця станів, звання як шляхи до моральної
досконалості.
Відносини між церквою і громадянином були окреслені у третій главі програми, в якій
розглядалися такі проблеми: церква та її призначення, ставлення християнина до церкви, окремо висвітлювалося відношення церкви до держави та обов’язки пастирів церкви
[3, с. 186].
Наступні програми митрополита Платона для студентів 4 курсу КДА на 1898/1899 навчальний рік [4, с. 82–83] та для студентів 3-го і 4-го курсів на 1899/1900 навчальний рік
[5, с. 25–28] не зазнали суттєвих змін порівняно з попередніми програмами.
Натомість програма для 3-го та 4-го курсів на 1900/1901 навчальний рік [6, с. 11–13] є дещо
розширеною, зокрема для 3-го курсу, але це не стосується питань правового світогляду, адже
вони так і залишилися в уже окресленій площині. Зокрема, зазнали змін назви розділу, як то
для 4-го курсу, другий розділ став називатися «Суспільні моральні відносини християнина»,
але це ніяк не вплинуло на його зміст, який так і продовжує характеризувати відносини між
людиною, державою, церквою та сімейні відносини. Аналогічного змісту були і програми на
1901/1902 навчальний рік [7, с. 10–12].
Наступником Митрополита Платона у викладанні морального богослов’я у КДА став Василь
Ілліч Екземплярський (1875–1933) — богослов, професор, випускник КДА. Від 1902 р. — приват-доцент кафедри морального богослов’я КДА. У 1904 р. захистив магістерську дисертацію
«Біблійне і святоотцівське вчення про сутність священства» [8]. У 1911 р. В. Екземплярського
запрошено взяти участь у підготовці збірки статей, присвячених Л. Толстому. Спеціально для
цієї збірки професор підготував статтю під назвою «Гр. Л. М. Толстой і св. Іоанн Златоуст в їх
погляді на життєве значення заповідей Христових» [9], головна ідея якої полягала в тому, що
і Л. Толстой, і св. Іоанн Златоуст вважали заповіді Христові життєво важливими і такими, що
вимагають виконання прямо зараз, у цьому земному житті, але професор зазначав, що у Златоуста ця ідея виражена повніше. Через зазначену статтю Митрополит Київський Флавіан (Городецький), за листом ректора КДА єпископа Іннокентія (Ястрєбова), виніс у Синоді рішення,
результатом якого стало звільнення з Академії у 1912 р. В. Екземплярського. У 1912–1918 рр. —
професор був головою Київського релігійно-філософського товариства. Цікавою є його доповідь «До питання про ставлення моральності до політики» на засіданні цього товариства у
1905 р. [10, с. 274], в якій професор засуджував «абсолютно нехристиянську грубу силу», що
присутня у відносинах між державами, які вважають себе цілком християнськими. Полемічний
характер має також його праця «Кілька думок з приводу захисту смертної кари в російській богословській науці останнього часу» (1907) [11, с. 75].
У 1916–1917 рр. — В. Екземплярський редактор-видавець Київського журналу «Христианская Мысль». У 1917 р. поновлений на кафедрі в КДА. У тому ж році В. Екземплярський
висунув програму відновлення незалежності церкви від держави, головною ідеєї якої є
твердження: щоб бути незалежною, церкві потрібно стати справді соборною. Але на Соборі
1917–1918 рр. його програма озвучена не була. Активно займався церковно-суспільною діяльністю. Помер у Києві в 1933 р. [12].
За наявної програми морального богослов’я на 1902/1903 навчальний рік можемо окреслити курс викладання у КДА В. Екземплярського, який за його власним звітом був виконаний у повному обсязі [13, с. 121].
Звертаємо увагу на частину другу курсу, що має назву «Християнське моральне життя в
його здійсненні» [13, с. 18]. Зокрема, важливим для нас є розділ «Зовнішній законопорядок
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у суспільному житті. Право» [13, с. 19]. У межах цього розділу передбачалося висвітлення
таких питань, як покарання і кримінальний закон, право і моральність в їх взаємовідношенні та протиборство несправедливості. Приділялася увага питанням самозахисту. Надавалися
характеристики поняттям дуелі, клятви і присяги. Окремо описувалися громадські моральні
союзи. Важливе місце відводилося питанням сім’ї, висвітлювалися сутність і гідність шлюбу.
Окремо характеризувалися шлюб церковний і цивільний. У цьому контексті приділяється
увага питанням вступу у шлюб, життю в шлюбі та родині. Також у межах програми окреслювалися місце інших суспільних союзів (дружба, знайомство) в житті людини [13, с. 19–20].
Інший важливий для нас розділ другої частини мав назву «Держава. Її завдання, що структурно поділявся на підрозділи, які висвітлювали питання державного устрою, поняття християнської держави, авторитету урядової влади і меж останньої. Окрема увага приділялася любові до батьківщини [13, с. 20].
Далі містився розділ «Церква. Сутність церкви і її значень для християнина». Він включає
питання зовнішньої і внутрішньої місії церкви, церковної дисципліни, святкового відпочинку, а також питання ставлення церкви до держави [13, с. 20].
Цікаво, що на звороті цієї програми знаходимо приписку такого змісту: ректор Академії
запропонував за цією програмою студентам 3-го курсу читання по аскетичній, шлюбній, державній і церковній формах життя християнина [13, с. 20], та підпис «Епископ Платон».
Проаналізовані програми в обов’язковому порядку висвітлювали питання держави та права, а особливо ставлення громадянина до них, таким чином формуючи основні світоглядні
установки у студентів при вирішенні правових питань. Зокрема, важливим є розгляд місця
людини у сім’ї, як у невеликій спільноті, після характеристики якого професори переходять
до відносин людини та держави загалом як набагато ґрунтовнішого феномену суспільного
буття. Кожен із професорів надавав свою оцінку відносинам держави і церкви, а отже, й місця церкви у державі. Це теж було важливим фактором формування правового світогляду у
студентів духовного закладу. Відповідні знання, які отримували студенти КДА в курсі морального богослов’я, підкріплювалися юридичними дисциплінами, що викладалися в Академії, та у своїй сукупності формували чітку систему знань про державу та право.
На підставі аналізу наявних програм із морального богослов’я, можна зробити висновок,
що незважаючи на суто богословський характер курсу, в ньому мали місце й питання суспільного, громадянського існування людини, характеризувалося місце держави в суспільстві та її
відносини з церквою.
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Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах професорів Київської духовної академії
У статті надається характеристика програм з морального богослов’я, що викладалися у Київській
духовній академії. Зокрема, увага приділяється курсам, які стосуються проблем держави та права. Подаються короткі біографічні відомості про професорів: В. Екземплярського та митрополита Платона (П. Рождєственського), котрі викладали моральне богослов’я. Зазначається їх внесок у розвиток
правового світогляду студентів Академії. Вказується значущість юридичної складової у навчальному
процесі Київської духовної академії.
Ключові слова: історія українського права, юридична освіта, юридична наука, моральне богослов’я,
правовий світогляд, держава, церква, освітні програми, Київська духовна академія.
Губарь Е. А. Проблемы правового мировоззрения в философских курсах профессоров Киевской духов
ной академии
В статье предоставляется характеристика программ по нравственному богословию, что преподавались в Киевской духовной академии. В частности, внимание уделяется курсам, которые касаются проблем государства и права. Подаются краткие биографические сведения о профессорах:
В. Экземплярском и митрополите Платоне (П. Рождественском), которые преподавали нравственное богословие. Определяется их вклад в развитие правового мировоззрения студентов Академии.
Указывается значимость юридической составляющей в образовательном процессе Киевской духовной
академии.
Ключевые слова: история украинского права, юридическое образование, юридическая наука, нравственное богословие, правовое мировоззрение, государство, церковь, учебные программы, Киевская
духовная академия.
Gubar K. Problems of legal world view in philosophy courses professors of Kyiv Theological Academy
We give a description programs on moral theology that been taught at the Kyiv Theological Academy. In
particular, attention is given to courses that deal with the problems of state and law. Served brief biographical
information about the professors: V. Ekzemplyarsky and Platon (P. Rozhdestvensky), who taught moral
theology. Analyzes their contribution to the development of legal world view Academy students. Served a
brief analysis of moral theology courses. This analysis is carried out on the basis of archival data. Indicates the
importance of the legal component of the educational process of the Academy. Notes the significance of the
Kyiv Theological Academy for the development of legal education in the Ukrainian lands.
Key words: History Ukrainian law, legal education, legal science, moral theology, legal world view, state,
church, curriculum, Kyiv Theological Academy.
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СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД
І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ

Р

озвиток незалежної України як демократичної, правової, соціальної держави, поступовий перехід української економіки на цивілізовані ринкові засади — усе це пов’язано з
низкою об’єктивних проблем, однією з яких слід визнати пошук оптимальних шляхів поєднання законів ринкової економіки з можливістю забезпечення повноцінної соціальної захищеності людини, захисту її соціальних та економічних прав, свобод і законних інтересів.
У таких умовах, на нашу думку, особливо важливо сформулювати таку концепцію взаємовідносин держави і людини, яка дасть змогу відповісти, зокрема, на таке питання: чи бере на
себе держава обов’язок із забезпечення повноцінного соціального захисту людини в умовах
розвиненої ринкової економіки, чи покладає вирішення цієї проблеми на ринкові закони і
механізми?
З урахуванням зазначеного, у сучасній юридичній літературі небезпідставно акцентується
увага на тому, що сучасний період розвитку суспільства характеризується тим, що його метою є всебічний розвиток людини, забезпечення умов її життя, прав і свобод. Ґрунтуючись
на певній соціальній базі, держава є організацією політичної влади, що виступає офіційним
представником всього суспільства і забезпечує за допомогою державного апарату реалізацію
своїх функцій. Держава повністю не зливається з суспільством, вона є організацією, яка в
певний спосіб відокремлена, інституціолізована у вигляді механізму держави (державної системи), має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку. Тому вивчення
функцій держави повинне здійснюватися з погляду як єдності держави й суспільства, так і
їхньої відокремленості [1, с. 56–57].
Загальнотеоретичні аспекти різноманітних функцій сучасної держави, у тому числі соціальної, були та є предметом розгляду багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких
С. Бобровник, В. Бульба, В. Волинець, О. Зайчук, В. Іваненко, О. Лощихін, О. Лукашов, Н. Оніщенко, А. Поляков, Т. Радько, О. Родіонова, В. Сіренко, О. Скакун, Р. Шагієва, Ю. Шемшученко та ін. Не применшуючи ролі та значущості наукового доробку вказаних та інших учених,
зазначимо, що і на сьогодні у юридичній науці залишилося чимало проблемних та невирішених питань, пов’язаних із сутністю, змістом та призначенням соціальної функції держави,
зокрема, в контексті забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини.
Таким чином, метою цієї статті є дослідження взаємозв’язку соціальної функції держави
із забезпеченням прав, свобод і законних інтересів людини, тобто дослідження впливу со
ціальної функції держави на реалізацію основних прав громадян.
Слід насамперед зазначити, що функції сучасної держави — це вже не просто основні
напрями її діяльності, що виражають її сутність, а основні, нормативно регламентовані та
організаційно забезпечені координати діяльності держави у межах відповідних напрямів,
обумовлені необхідно об’єктивними цілями, що виражають її сутність та соціальне призначення [2, с. 108].
Аналізуючи основні теоретичні аспекти функцій сучасної держави, О. Лощихін робить
висновок, що істотними ознаками функцій сучасної держави є: 1) вираження та предметна
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конкретизація сутності сучасної держави, основи типізації держав; 2) реалізація практичної
діяльності держави всередині країни та на міжнародній арені; 3) стійко сформована діяльність держави з управління та регулювання різноманітних сфер суспільного життя; 4) відоб
раження динаміки соціально-економічних, політичних та духовних перетворень у суспільному житті [3, с. 225].
У науковій літературі функції держави зазвичай класифікують на внутрішні та зовнішні,
тобто залежно від того, у якому напрямі держава реалізує свою діяльність. Серед зовнішніх
функцій виокремлюють, зокрема, функцію інтеграції у світове співтовариство, функцію
співробітництва у вирішенні глобальних проблем, функцію забезпечення світового порядку,
а серед внутрішніх — економічну, політичну, соціальну, інформаційно-комунікативну, ідеологічну, екологічну тощо.
Однією з найважливіших функцій сучасної демократичної держави слід визнати соціальну, оскільки саме ця функція спрямована на здійснення заходів, спрямованих на задоволення
соціальних потреб людей, підтримання необхідного (гідного) рівня життя населення, забезпечення нормальних умов праці та побуту, на державну допомогу тим особам, які з незалежних від них причин та обставин не можуть самостійно забезпечити себе засобами для гідного
існування [4, с. 551–552]. У такий спосіб загальна мета соціальної функції держави полягає
в гарантуванні соціальної безпеки громадян, створенні належних умов для забезпечення достатнього життєвого рівня населення, зняття і пом’якшення соціальних суперечностей за допомогою гуманної та справедливої соціальної політики [5, с. 133].
За словами О. Родіонової, «соціальна функція — це діяльність держави, спрямована на мінімізацію відмінностей в доступі членів суспільства до суспільних благ, з метою забезпечення
стабільності (самозбереження) соціуму. Вона являє собою визначену, історично-конкретну
систему дій, способів та засобів їх реалізації, які інтегрують різноманітні соціальні групи в
єдине державно-організоване суспільство» [6, с. 16].
За останні десятиліття соціальна функція держави зазнала суттєвої модифікації. Слід констатувати, що нині вона розповсюджується вже не лише на систему соціального забезпечення
та соціального страхування, а й на сімейну і житлову політику, освіту, культуру, інформаційні
відносини тощо. Така суттєва модифікація соціальної функції держави пов’язана передусім
з ускладненням взаємовідносин та взаємозв’язків в системі «держава — суспільство — людина», яка на сьогодні вже не може розглядатися спрощено, оскільки повинна враховувати всю
систему конституційних прав і свобод особи.
Справді, на перший погляд здається, що соціальна функція держави обмежується лише необхідністю забезпечення соціальних або соціально-економічних прав людини. Водночас, на
підставі змісту ст. 3 Конституції України, яка закріплює, що людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, за
яку вона відповідає перед людиною [7], можна зробити висновок, що зміст соціальної функції держави у широкому розумінні охоплює собою всю систему нормативних положень щодо
забезпечення та гарантування з боку держави всебічного розвитку людської особистості, забезпечення належної реалізації всіх її конституційних прав і свобод, а не лише тих прав, які
дозволяють їй претендувати на отримання від держави певних матеріальних благ.
У зв’язку із зазначеним, у науковій літературі звертається увага на те, що соціальні права —
це визнаний суспільством і державою та закріплений в нормативно-правових актах комплекс
прав і свобод, яким повинна володіти кожна людина з метою забезпечення і захисту своїх інтересів і можливостей, необхідних для нормального фізіологічного, матеріального і духовного
існування та розвитку, для соціально гідного життя і суспільно значущої діяльності [8, с. 34].
Дійсно, соціальна функція держави найтісніше пов’язана з економічною функцією,
оскільки без стабільного та ефективного економічного зростання неможливо забезпечити
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фінансування різноманітних соціальних програм, виконати один із головних обов’язків держави щодо соціального забезпечення найбільш вразливих верств населення тощо. Соціальна
функція держави може здійснюватися у повному обсязі лише при високому рівні економічного розвитку, який дає змогу розумно перерозподіляти ресурси і засоби, зберігаючи свободу
ринкових відносин та підприємництва [9, с. 203–204].
Однак незважаючи на це, соціальна функція держави певною мірою акумулює в собі
потенціал і інших прав, свобод і законних інтересів, у тому числі особистих, культурних,
політичних. Адже соціальна функція держави безпосередньо взаємопов’язана з соціальним призначенням сучасної держави, яке полягає у її різноманітній, широкій діяльності,
що спрямована на вирішення не вузькокласових завдань, а завдань, що випливають із
необхідності безконфліктного існування всього суспільства на засадах законності та правопорядку.
Сучасна демократична держава є соціальним арбітром, органом вирішення та улаштування загальних справ, організатором багатьох важливих заходів, без існування яких не може
нормально функціонувати суспільство. При цьому передусім йдеться про закріплення, забезпечення та захист прав і свобод людини, екологічну безпеку, технічний прогрес, здоров’я нації, безконфліктне існування суспільства, забезпечення належного прожиткового рівня існу
вання людей (належного рівня мінімальної заробітної плати, пенсії тощо), підтримки науки,
культури, освіти, захист материнства і дитинства та ін. [2, с. 90–91].
Враховуючи зазначене, у юридичній літературі обґрунтовано вважається, що соціальні
права людини, рівень її соціального благополуччя, на забезпечення і захист якого передусім і спрямована соціальна функція держави, суттєво впливають на реалізацію інших прав,
свобод, а відтак і законних інтересів людини, у тому числі політичних. Зокрема, за словами
О. Лукашевої, «при незабезпеченості соціального аспекту життєдіяльності людини деформується вся структура прав і свобод людини: знижується політична активність, зростає зневіра людей до держави, далеко не завжди стають доступними юридичні гарантії прав і свобод
(наприклад, право на захист). Проблеми соціального, матеріального забезпечення нерідко
відіграють вирішальну роль при проведенні виборів у представницькі органи влади, у передвиборчій боротьбі за посаду президента тощо» [9, с. 210].
Втім, говорячи про соціальну функцію держави, беззаперечним слід визнати й те, що
вона передусім спрямована на забезпечення і захист соціальних прав людини, до яких, зокрема, належить право на: працю, гідне життя, охорону здоров’я, освіту, житло, справедливі
та сприятливі умови праці, соціальне забезпечення і соціальний захист, створення професійних союзів тощо. На забезпечення і захист зазначених прав вирішальне значення справляє
внутрішня політика держави, тобто створення внутрішніх умов для проведення ефективної
соціальної політики. Крім того, визначений вплив на соціальну політику держави, особливо
в сучасних глобалізаційних умовах, справляє також і міжнародна економічна діяльність, яка,
з урахуванням вироблених та встановлених міжнародним співтовариством стандартів і вимог у сфері соціальних прав людини, зобов’язує держави провадити політику, спрямовану на
реалізацію цих стандартів.
Так, п. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю
ООН у 1948 р., встановлено, що «кожна людина має право на такий життєвий рівень, який є
необхідним для підтримки здоров’я і благополуччя його самого та його сім’ї, зокрема, право
на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, досягнення похилого
віку або іншого випадку втрати засобів для існування з незалежних від нього обставин» [10].
З урахуванням цієї норми держави — члени ООН зобов’язані проводити таку соціальну політику, яка відповідає положенням зазначеної статті.
Також важливу роль у спрямуванні держав на проведення активної соціальної діяльності відіграє Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. До числа
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найважливіших соціальних та економічних прав, які зобов’язані забезпечувати і захищати
сучасні держави, цей Міжнародний пакт відносить: право на працю; право на справедливу
заробітну плату; право на відпочинок; право на розумне обмеження робочого часу; право
на соціальне забезпечення; право на охорону сім’ї, материнства і дитинства; право на умови
роботи, які відповідають умовам безпеки та гігієни; право на оплачувану відпустку та ін. [11].
Більше того, у такому міжнародному документі, як Декларація соціального прогресу та розвитку, що була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1969 р., йдеться про те, що
кожний уряд несе відповідальність за забезпечення соціального прогресу і добробуту всього
народу, за планування заходів соціального розвитку (ст. 8), а завданням кожної держави має
бути швидке збільшення національного багатства та його справедливий розподіл серед всіх
членів суспільства (ст. 7) [12].
З наведених вище міжнародних стандартів випливає, що, реалізуючи соціальну функцію,
сучасна держава не може покладатися виключно на ринкові механізми регулювання відносин у суспільстві, як це пропонують представники неоліберальної ідеології, а повинна бути
активним учасником цих відносин та брати на себе обов’язок і відповідальність щодо вирішення фундаментальних проблем життєдіяльності людей, зокрема таких як праця, здоров’я,
безпека, освіта тощо, за допомогою чого досягати реального стану забезпечення і захисту
життєво важливих інтересів людини, її прав і свобод.
У зв’язку з цим, соціальну функцію сучасної держави слід визнати досягненням людської
цивілізації, що має бути властивою кожній державі, має постійно поглиблюватися та удосконалюватися. При цьому зміст соціальної функції держави повинен пронизувати всі інші
її функції, у тому числі економічну, політичну, екологічну, культурну тощо. Інакше кажучи, функції сучасної держави повинні мати соціальну спрямованість, кожна з її основних чи
неосновних функцій тією чи іншою мірою повинна мати соціальну складову. Однак соціальна функція держави передбачає насамперед організацію ефективного управління у сфері соціального захисту населення, в організації соціальної допомоги населенню. Для цього мають
бути створені спеціальні державні та муніципальні органи, безпосередні повноваження яких
спрямовані на реалізацію соціальної функції держави. Ці органи мають бути покликані реалі
зовувати ефективне соціальне регулювання, управління і контроль над всіма напрямами соціальної діяльності, що здійснюються у суспільстві та державі. Соціальною спрямованістю
повинні володіти всі ланки механізму держави. Особливе значення при цьому має законодавча діяльність, за допомогою якої забезпечується міцна правова основа для виконавчих і
судових органів влади, покликаних реалізовувати положення так званих соціальних законів у
своїй практичній діяльності, забезпечити їх реальне втілення в життя [13, с. 222–223].
Як зазначає В. Волинець, «реалізація соціальної функції держави у сучасних умовах передбачає взаємодію інституціональних і нормативних чинників. Перші з них покликані створити дієву систему органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, які б мали достатні повноваження для здійснення державної соціальної
політики (органи державної влади і місцевого самоврядування) та суспільного контролю за
її реалізацією (інститути громадянського суспільства). Другі — спрямовуються на розвиток
законодавчої бази для ефективного забезпечення соціальної функції, на правове регулювання соціальних відносин, а також на охорону і захист соціальних прав людини і громадянина (у цьому соціальна функція держави виявляє свою спорідненість із функцією охорони та
захисту прав і свобод людини і громадянина). При цьому важливою формою забезпечення
планомірної та координованої діяльності держави в частині реалізації її соціальної функції є
розроблення програм соціального розвитку як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, які б, маючи на меті соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, брали
до уваги також регіональну специфіку та місцеві соціальні проблеми. Це передбачає формування гнучкої соціальної політики держави, яка б створювала матеріальну та фінансову базу
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для широкої участі місцевих органів влади у сфері соціального забезпечення громадян. Така
деконцентрація і децентралізація влади в частині реалізації соціальної функції дасть змогу не
лише підвищити ефективність соціальної діяльності держави в цілому, а й максимально наблизити її до соціальних потреб та інтересів громадян» [14, с. 371–372].
У діяльності держави соціальна функція має посідати чи не найголовніше місце. Це
пов’язано з тим, що за її допомогою, по-перше, створюються гідні умови життя кожній людині, а також забезпечується громадська злагода; по-друге, здійснюється соціальний захист
безробітних, літніх, інвалідів, багатодітних родин, сиріт, дітей у неповних родинах, а в умовах
міжнаціональних конфліктів — біженців і вимушених переселенців; по-третє, відбувається
зміцнення соціальної справедливості і солідарності в суспільстві, а також демократичного
ладу, що охороняє індивіда.
Успішна діяльність держави в соціальній сфері є однією з умов ефективної реалізації економічної, політичної та інших державних функцій. Соціальна функція являє собою діяльність держави в галузі забезпечення гідних умов існування для кожної людини, створення
рівних і справедливих можливостей для розвитку особистості. Зміст зазначеної функції визначається новими завданнями сучасної держави в соціальній сфері, що зумовлені проголошенням ідеї соціальної держави [3, с. 176].
Слід погодитися, що сучасну модель «універсальної соціальної функції держави» можна
описати за такими характерними ознаками: 1) забезпечення з боку органів державної влади гарантій «оптимуму добробуту» індивіду відповідно до середньоєвропейських показників
стандартів життя; 2) активізація соціальної функції як на етапі професійного становлення
індивіда, так і на етапі досягнення пенсійного віку; 3) законодавче забезпечення управління
соціальною діяльністю і встановлення за нею дуалістичної системи контролю як з боку органів державної влади, так і з боку недержавних організацій [1, с. 221].
Підсумовуючи зазначене вище, можемо зробити такі висновки:
1) належна реалізація соціальної функції сучасної держави є однією з необхідних гарантій
забезпечення не лише основоположних соціальних прав людини, а й ефективної реалізації
громадянами інших конституційних прав і свобод, у тому числі громадянських (особистих),
економічних, культурних та політичних;
2) у сучасних трансформаційних умовах розвитку людства на засадах ринкових економічних відносин держава не може залишатися осторонь соціально-економічних процесів, що
відбуваються у суспільстві, і перекладати таким чином практичне впровадження соціальної
функції на відповідні ринкові механізми. Навпаки, сучасна держава, яка прагне бути як правовою, так і соціальною, за допомогою відповідних правових механізмів повинна активно
впливати на соціальну сферу суспільного життя, сприяючи тим самим належному забезпеченню прав, свобод і законних інтересів людини;
3) активна соціальна політика сучасної держави повинна формуватися та реалізовуватися
на відповідних демократичних засадах, що забезпечують належний рівень контролю з боку
інститутів громадянського суспільства за діяльністю суб’єктів владних повноважень, які безпосередньо здійснюють реалізацію цієї політики.
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Данич О. Ф. Соціальна функція держави в контексті забезпечення прав, свобод і законних інтересів
людини
У статті розглядаються загальнотеоретичні аспекти сутності соціальної функції держави в контексті забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини. Автор обґрунтовує положення про те, що
соціальна функція держави акумулює в собі потенціал не лише соціальних прав і свобод людини, а й
інших основоположних прав і свобод, зокрема особистих, культурних, політичних тощо. У зв’язку з
цим робиться висновок, що належна реалізація соціальної функції сучасної держави є однією з необхідних гарантій забезпечення не лише основоположних соціальних прав людини, а й ефективної реа
лізації громадянами інших конституційних прав і свобод, у тому числі громадянських (особистих),
економічних, культурних та політичних. Також автор вважає, що в сучасних трансформаційних умовах
розвитку людства на засадах ринкових економічних відносин держава не може залишатися осторонь
соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, і перекладати таким чином практичне впровадження соціальної функції на відповідні ринкові механізми. При цьому активна соціальна
політика сучасної держави, на думку автора, повинна формуватися та реалізовуватися на відповідних
демократичних засадах, що забезпечують належний рівень контролю з боку інститутів громадянського
суспільства за діяльністю суб’єктів владних повноважень, які безпосередньо здійснюють реалізацію
цієї політики.
Ключові слова: держава, соціальна функція, права і свободи людини, соціальна політика, громадянське суспільство, функції держави, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
Данич О. Ф. Социальная функция государства в контексте обеспечения прав, свобод и законных интересов человека
В статье рассматриваются общетеоретические аспекты сущности социальной функции государства
в контексты обеспечения прав, свобод и законных интересов человека. Автор обосновывает, что социальная функция государства аккумулирует в себе потенциал не только социальных прав и свобод
личности, а и других основополагающих прав и свобод, в частности, личных, культурных, политических и т. д. В связи с этим делается вывод, что надлежащая реализация социальной функции современного государства является одной из необходимых гарантий обеспечения других конституционных
прав и свобод, в том числе гражданских (личных), экономических, культурных и политических. Также
автор считает, что в современных трансформационных условиях развития человечества на принципах рыночных экономических отношений государство не может оставаться в стороне от социальноэкономических процессов, которые происходят в обществе, и перекладывать таким образом практическую реализацию социальной функции на соответствующие рыночные механизмы. При этом
активная социальная политика современного государства, по мнению автора, должна формироваться
и реализовываться на соответствующих демократических основаниях, с помощью которых обеспечивается надлежащий уровень контроля со стороны институтов гражданского общества за деятельностью субъектов властных полномочий, которые непосредственно осуществляют реализацию этой
политики.
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Danich O. The social function of the state in the context of human rights, freedoms and lawful interests
This article discusses the general theoretical aspects of the essence of the state’s social function in the
context of human rights, freedoms and lawful interests. The author proves, that the social function of the state
accumulates the potential not only social rights and freedoms, but also other fundamental human rights and
freedoms, in particular, personal, cultural, political etc. In connection with this, the author concludes that the
proper implementation of the social function of the modern state is one of the essential guarantees of other
constitutional rights and freedoms, including civil (personal), economic, cultural and political. Also, the author
suppose that in the current transformative conditions of human development on the principles of marketbased economic relations the state can not remain aloof from the socio-economic processes that take place
in society, and thus shift the practical realization of the social function on the relevant market mechanisms.
Besides, the active social policy of the modern state, according to the author’s opinion, should be formulated
and implemented at the appropriate democratic basis, with the help of which provides the proper level of
control on the part of civil society over the subject of activities of power’s mandates, that directly involved in the
implementation of this policy.
Key words: state, social function, human rights and freedoms, social policy, civil society, the functions of the
state, public authorities, local governments.
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Інституту держави і права
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА
ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У

юридичній та політологічній літературі останнього часу громадянське суспільство стало модним поняттям. Без апелювання до нього також не обходиться практично жодний
публічний виступ політиків; воно є незамінним елементом системи захисту прав людини та,
найголовніше, поясненням різних соціальних рухів. Якщо ще 20–30 років тому громадянське суспільство можна було б розглядати як таке, що перебуває в опозиції до інших секторів,
то на сьогодні окремі його групи все активніше співпрацюють з урядом та бізнесом, беруть
участь в офіційних консультативних процесах, багатосторонніх форумах. Однак, незважаючи
на таку популярність, навіть в академічних наукових колах досі немає не тільки єдиної думки
щодо визначення феномену громадянського суспільства, а й відсутній єдиний концептуальний підхід, який дозволив би усвідомити й виокремити основні закономірності виникнення,
становлення, розвитку і функціонування громадянського суспільства в умовах правової, демократичної держави. Що є причиною цього? Значний вплив концепцій, які сформувалися
у різні періоди суспільного розвитку? Чи недостатня розмежованість уявлень про громадянське суспільство як політико-правовий ідеал та його реальні суспільні форми?
Перш за все зазначимо, що ми маємо справу з тією пізнавальною ситуацією, коли статус запитуваного володіє майже незаперечною перевагою над статусом очікуваної відповіді, оскільки припускає непереборну незавершеність будь-якої стадії пізнавального процесу,
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установку на перманентний його розвиток в діалогічному режимі, виключаючи догматичне
змертвіння у форматі «остаточних», загальновизнаних відповідей [1, с. 99]. Поняття «громадянське суспільство» (поряд з поняттями свободи, справедливості, рівності, демократії) має
як теоретичне, так і практичне значення. Такі терміни важко визначати, а їх застосування
означає не тільки відому зону невизначеності, а й більші чи менші відмінності в їх тлумаченні [2, с. 25]. Кожна з існуючих концепцій громадянського суспільства охоплює складний
комплекс проблем, включає відкриття видатних політичних мислителів, а також завдання,
не вирішені до цього дня.
За словами Д. Кола, всебічне використання формули «громадянське суспільство», що викликає навіть деяку його девальвацію, не зводиться до того, що можна назвати її політичною
та ідеологічною функцією: її довге життя в політичному аналізі — від Аристотеля до Дюркгейма, від Августина Блаженого до К. Маркса — перетворює її у своєрідного провідника у
викладі різних теорій держави. Він також виокремлює п’ять основних поглядів на громадянське суспільство: 1) у Аристотеля «громадянське суспільство» або «політична спільнота» є однією з форм спільноти. Відрізняючись від сім’ї, воно протистоїть також етносу, народу, тобто
більш низькій формі організації, яка характерна для варварів та деяких греків, де природа
людини не повністю реалізована; 2) в Августина Блаженного земне суспільство протиставляється Граду Божому; 3) у Гоббса громадянське суспільство протистоїть природному стану:
воно дозволяє покінчити з війною всіх проти всіх. У Ж.-Ж. Руссо громадянське суспільство
також протистоїть природному стану людини; 4) у Г. Гегеля держава відрізняється від громадянського суспільства та стає умовою існування громадянського суспільства; 5) у К. Маркса,
який аналізує історичний розвиток як диференціацію у надрах громадянського суспільства, з
якого поступово виділяється держава, що зрештою, приходячи до корінного протиріччя, має
привести до диктатури пролетаріату [3, с. 284–286].
Доволі показово, що якщо для ранніх дослідників держава була необхідною попередньою
умовою для всіх форм суспільного життя, а також громадянського суспільства, то на сьогодні
все більше сучасників погоджуються з тим, що інституційна форма громадянського суспільства істотно відрізняється від тих, які притаманні, з одного боку — державі, а з другого —
ринку. Зважаючи на це, один із батьків-засновників теоретичної концепції громадянського суспільства Е. Арато замість використання одного поняття громадянського суспільства
пропонує виробити декілька і встановити між ними прийнятні історичні зв’язки [4, с. 172].
Такий підхід, на нашу думку, має як свої переваги, так і недоліки. З одного боку, він є досить логічним, адже поняття «інститут громадянського суспільства» (як і, власне, поняття
«громадянське суспільство») дійсно не має загальноприйнятого юридичного змісту. Наразі під інститутом громадянського суспільства розуміють діючі незалежні від держави або за
підтримки останньої громадські структури (об’єднані за соціальними, професійними або
іншими ознаками), діяльність яких: по-перше, породжує правовідносини, спрямовані на
реалізацію та захист індивідами своїх прав і свобод, вирішення спільних завдань у сфері економіки, культури та інших сферах суспільного життя; по-друге, спроможна впливати на державні інститути й захищати людей від необґрунтованого втручання цих інститутів у суспільне
життя [5, с. 19]. З другого боку, така полісемантичність громадянського суспільства може
спричинити проблеми у правозастосовній практиці (зокрема, діяльності судів всіх рівнів в
Україні, включно з єдиним органом конституційної юрисдикції — Конституційним Судом
України). З практичного погляду очевидною є необхідність у виробленні єдиного підходу до
визначення громадянського суспільства та його інститутів. Тому, частково погоджуючись з
позицією Д. Коена та Е. Арато, зазначимо, що «вкрай необхідно та важливо відрізняти громадянське суспільство від політичного суспільства, що є сферою життя партій, політичних
організацій і органів публічної влади (зокрема, парламентів)» [6, с. ІХ].
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Складність вітчизняних реалій у цьому контексті полягає в тому, що у країнах розвиненої
демократії інститути громадянського суспільства формувалися стихійно протягом декількох
століть під впливом становлення капіталістичних відносин із відповідними атрибутами (ринок, особиста свобода громадян, парламентаризм, правова держава), а в країнах Центрально-Східної Європи (у тому числі в Україні) відродження інститутів громадянського суспільства, на думку сучасних дослідників, лише щойно розпочалося [7, с. 307].
Громадянське суспільство сьогодні включає в себе все більш яскраві спектри організованих і неорганізованих груп, що підтверджується чималою кількістю сучасних юридичних досліджень. Так, Ю. Скуратов до переліку інститутів громадянського суспільства
додає соціальну державу, під якою він розуміє державу, що гарантує гідні умови існування основним соціальним суб’єктам — народу, націям, соціальним групам, забезпечуючи
відтворення та соціальну репродукцію переважної більшості громадян [8, с. 26]. В. Любашиц та Н. Попова до інститутів громадянського суспільства відносять і правову державу, стверджуючи, що громадянське суспільство не згуртовується проти держави, бо сама
держава є його складовою [9, с. 16]. До інститутів громадянського суспільства відносять
також омбудсмана [10, с. 47].
З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що «лінії поділу» не лише розмиваються, а й стають дедалі умовнішими, що змушує кожного разу встановлювати нові демаркації,
які б визначили ту суверенну територію, де панує тільки громадянське суспільство [11, с. 30].
Це, за словами К. Прівайта, обумовлено насамперед тим, що хоча інституційні форми громадянського суспільства знаходяться поза державою та ринком, вони, тим не менш, мають
певну схожість з останніми [12, с. VІІ].
Саме тому для розуміння місця і ролі громадянського суспільства насамперед варто почати
з аналізу широкого кола суспільних відносин, існуючих у демократичних системах. І точкою
відліку у цьому випадку може стати праця Х. Лінца та А. Степана «Проблеми демократичного
транзиту та консолідації», в якій вони виокремлюють п’ять взаємодіючих і взаємодоповнюючих «арен» демократизації: 1) громадянське суспільство; 2) політичне суспільство; 3) верховенство закону; 4) державний апарат; 5) економічне суспільство [13, с. 14].
За твердженням К. Гаджиєва, ринкова економіка, громадянське суспільство та політична демократія залишаться лише нездійсненними утопічними проектами доти, доки немає
повного і чіткого усвідомлення того, що вони найтіснішим чином взаємопов’язані і взаємо
обумовлені. Громадянське суспільство і правова держава, за К. Гаджиєвим, припускають
одне одного. З певними застереженнями можна сказати, що громадянське суспільство і правова держава можливі при певному типі економіки, заснованому на приватній власності і
системі вільного ринку [14, с. 58–59].
Необхідно зазначити, що в Україні до середини 80-х років ХХ ст. термін «громадянське
суспільство» не застосовувався ні у науковій літературі, ні в офіційних документах. Причиною звернення до нього стало проголошення перебудови в середині 80-х років та підвищення
ролі громадянина в усіх сферах суспільства. Відтак варто враховувати, що у кожній країні
громадянське суспільство розвивалося під впливом комплексу різноманітних чинників, а
тому й етапи їх еволюції будуть різними. Тому, як справедливо зазначає П. Любченко, можна
вести мову лише про певні тенденції європейського чи світового характеру, основними серед
яких є: а) поява витоків громадянського суспільства, заснованих на елементарній саморегуляції життя людських спільнот (до XV ст.); б) становлення його окремих інститутів (корпорації, релігійні інститути тощо) як відносно відокремлених від держави суб’єктів (XV–XIX ст.);
в) суперництво й поступове зближення держави й інститутів громадянського суспільства на
основі розуміння взаємозумовленості їх розвитку (XX ст.); г) інтеграція державних органів у
систему громадянського суспільства як основних управлінських інститутів і посилення впливу народу на органи публічної влади (кінець XX — початок XXI ст.) [15, с. 49].
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Відмінність між розвитком інститутів громадянського суспільства в пострадянських краї
нах та країнах Заходу полягає у тому, що інститути громадянського суспільства ліберальної
демократичної, правової держави в західних країнах розвивалися спонтанно, синхронно і
поступово. Коли ж ідеться про так звані країни «молодої демократії», то тут громадянське
суспільство має суттєву специфіку. По-перше, суспільства таких країн перебувають не лише
в процесі становлення, а й характеризуються підвищеною вразливістю від впливу власних
держав та зовнішніх факторів глобального впливу. По-друге, розвиток суспільно-політичних
процесів у цих країнах засвідчив, що важливу роль у демократичних трансформаціях відіграє
нематеріальна складова, чинник культури, в тому числі політичної [16, с. 618].
У цілому можна стверджувати, що до чинників, які сприяють розвитку інститутів громадянського суспільства, можна віднести такі: 1) високий рівень політичної та правової культури громадян; 2) належне наукове, організаційно-методичне, фінансове, нормативно-правове забезпечення функціонування ІГС; 3) ефективна система судового захисту прав громадян,
їх об’єднань.
Необхідно також констатувати, що у вітчизняній правовій науці немає не тільки єдиної
думки щодо визначення феномену громадянського суспільства, а й відсутній єдиний концептуальний підхід, який дозволив би усвідомити основні закономірності виникнення, становлення, розвитку і функціонування громадянського суспільства в умовах правової, демократичної держави. Відтак для адекватного розуміння суті громадянського суспільства, його
місця й ролі у сучасному житті слід насамперед визначитися з концептуальним змістом самого поняття «громадянське суспільство».
Словосполучення «громадянське суспільство», на думку Ю. Бальція, певною мірою є
дещо умовним, оскільки «не громадянського» просто не може бути. Будь-яке суспільство
складається з громадян, і без них воно немислиме [17, с. 46]. Цілком погоджуючись із твердженням, що не все суспільство, що складається з громадян, є громадянським [18, с. 106],
зазначимо, що останнім є лише те, члени якого об’єднані спільними інтересами чи спільною метою життєдіяльності певної спільноти. Громадянському суспільству властиве органічне співіснування різних соціальних систем, інститутів, організацій, зацікавлених груп,
об’єднаних загальними громадськими інтересами [19, с. 14]. Принципово важливим є те, що
відносини всередині громадянського суспільства ніколи не ґрунтуються на закріпленні владних повноважень одних його елементів стосовно інших. Влада, так би мовити, винесена за
межі громадянського суспільства й використовується виключно як гарант дотримання всіма
конституційно встановлених прав та обов’язків.
На слушну думку А. Колодій, термін громадянське суспільство доцільно вживати для означення структурно визначеної, інституціалізованої підсистеми суспільства зі специфічними,
тільки їй притаманними, незалежними від держави, добровільними формами громадської
активності, особливими культурними і навіть соціально-психологічними особливостями.
Громадянське суспільство — це та підсистема соціальної сфери суспільного життя, в якій не
тільки існує певна кількість (мережа) добровільних асоціацій, а й домінують громадянські
цінності та спілкування на засадах довіри і солідарності [20, с. 27].
Що стосується питання розмежування держави і громадянського суспільства, то, на переконання відомого російського вченого-правника В. Чиркіна, не можна цілком розривати
громадянське суспільство та державу. Реальні відносини між ними є набагато складнішими і
діалектичнішими. У відносинах громадянського суспільства і держави, державного апарату є
і співпраця, і суперечності, союз і боротьба, а отже, позитивні та негативні, прямі та зворотні
зв’язки між ними неминучі. Громадянське суспільство повинно обмежувати тенденції державного апарату до бюрократизації. Зі свого боку, держава повинна забезпечувати вільний
розвиток громадянського суспільства у межах конституції і законів [21, с. 81].
Отже, громадянське суспільство й держава в її інституціональному розумінні являють собою
дві невід’ємні складові одного явища — сучасного соціуму, які не можуть в реальності існувати
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одна без одної. Однак поняття громадянського суспільства найбільш адекватно співвідноситься з поняттям саме правової держави [22, с. 5–6]. Саме громадянське суспільство є «соціальним
контекстом» для формування інститутів прав людини та правової держави. Л. Ескіна, говорячи
про сучасне російське суспільство, наголошує, що відсутність міцних громадських інститутів
призводить до закономірного наслідку — «безжиттєвості», слабкої ефективності інституту прав
людини і, як наслідок, — реальної незатребуваності публічної влади [23, с. 143].
Вочевидь, йдеться про певний двосторонній зв’язок між державою й інститутами громадянського суспільства. «Громадянське суспільство» як елемент суспільного життя можливе
тільки при наявності «повідомлень» з його боку, адресованих «державі», і цей аспект громадянського суспільства отримує своє втілення і розвиток при інструментальному описі природи держави [24, с. 31]. З цього приводу цікавою є думка П. Ситника, який зазначає, що слід
прагнути гармонії громадянського суспільства й держави, а не їхньої «паритетної опозиції»,
причому гармонії під егідою держави як виразника колективної волі нації. Така єдність може
бути реалізована лише у формі націократії — цілісного суспільного організму, в якому громадянське суспільство переросло в державне ціле, а держава є лише засобом задоволення
потреб нації і кожного його члена [25, с. 60].
Інші автори називають істотною ознакою громадянського суспільства наявність недержавних, неполітичних інститутів та їх активну діяльність. Так, А. Сунгуров зазначає, що під
громадянським суспільством розуміється сукупність вільних асоціацій громадян (і різноманітних зв’язків між ними), які поважають і дотримуються законів держави (яка, в свою
чергу, поважає права людини), але не дозволяють втручатися у свою щоденну діяльність
державним чиновникам. У випадку ж функціонування громадянського суспільства під гаслами неповаги до права і закону, таке суспільство взагалі не варто оцінювати як громадянське [26, с. 56].
З. Голенкова стверджує, що громадянське суспільство як теоретична категорія — це агреговане поняття, що означає специфічну сукупність суспільних комунікацій та соціальних
зв’язків, інститутів і цінностей, головними суб’єктами яких є: громадянин зі своїми громадянськими правами і громадські (не політичні і не державні) організації: асоціації, об’єднання,
громадські рухи та громадські інститути [27, с. 25–26].
На переконання П. Рабіновича, громадянське суспільство — це спільнота вільних, рівноправних людей та їхніх об’єднань, яким держава забезпечує юридичні можливості бути власниками засобів виробництва, а також брати активну участь у політичному житті [28, с. 48].
О. Петришин також розглядає громадянське суспільство як сукупність добровільно сформованих громадських інституцій, що діють на самоврядних засадах у межах конституції та
законів, за посередництвом яких індивіди реалізують свої основні невід’ємні права і свободи
[29, с. 16].
Відтак є підстави стверджувати, що громадянське суспільство — це ще й система суспільних відносин, спрямованих на мобілізацію та захист суспільством і його представниками, як
індивідуальними, так і колективними, своїх легітимних прав та інтересів у всіх сферах суспільного і державного життя [30, с. 19].
Як бачимо, у методологічному плані дослідники переважно спираються або на широке
тлумачення громадянського суспільства, що ототожнює його з усією сферою позадержавного суспільного життя (наприклад, будь-яка приватизація, створення недержавних підприємств подається як розбудова громадянського суспільства), або на підхід, який трактує громадянське суспільство просто як сукупність незалежних від держави громадсько-політичних
організацій (інакше — «третій сектор»).
Інша методологічна передумова (а саме — системний підхід) органічно включає функціо
нальний опис держави, передбачає дослідження як держави, так і громадянського суспільства всередині стійкої цілісності, яку являє собою суспільство, і їх розгляд у взаємовпливі
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та взаємозв’язку. Поєднуючи оптимальні риси цих методологічних підходів, можна викристалізувати таке авторське визначення поняття громадянського суспільства: громадянське
суспільство — це комплекс номінально незалежних від держави формалізованих або неформальних структур, які створені на основі спільної волі їх учасників з метою досягнення певних спільних цілей і завдань або розв’язання проблем, а також зв’язків між ними, суспільних
відносин, норм і цінностей, що в своїй сукупності здатні впливати на державні інститути, захищаючи громадян від необґрунтованого втручання цих інститутів у суспільне життя. І саме
зазначені структури і є інститутами громадянського суспільства, ключові, на нашу думку,
ознаки яких — це їх формальна незалежність від держави; створення їх на основі спільного
наміру громадян шляхом вільного волевиявлення; та спрямованість на досягнення певних
спільних цілей, завдань, розв’язання проблем тощо.
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Денисюк М. В. Поняття, сутність та природа інститутів громадянського суспільства
Розглянуто сутнісні аспекти інститутів громадянського суспільства; на підставі здійсненого аналізу
запропоновано авторське визначення поняття «інститут громадянського суспільства».
Ключові слова: держава, громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, третій
сектор.
Денисюк М. В. Понятие, сущность и природа институтов гражданского общества
Рассмотрены сущностные аспекты институтов гражданского общества; на основании проведенного анализа предложено авторское определение понятия «институт гражданского общества».
Ключевые слова: государство, гражданское общество, институты гражданского общества, третий
сектор.
Denysiuk M. The concept, the essence and nature of civil society institutions
In legal and political science literature recently, civil society has become a fashionable concept. It is an
essential element of human rights and, most importantly, an explanation of the various social movements.
If 20–30 years ago, civil society can be seen as being in opposition to other sectors, today some of his groups
are actively cooperating to the government and businesses. However, despite to this popularity, even in the
academic scientific community still lacks not only a consensus on the definition of the phenomenon of civil
society, but there is no single conceptual approach that would recognize and identify the main patterns of
occurrence, formation, development and functioning of civil society in terms of legal, democratic state.
In view of this instead of using one concept of civil society, offer to develop and install a few of them. This
approach, in our view, has its advantages and disadvantages. On the one hand, it seems quite logical. Indeed, the
concept of «Civil Society Institution» (as the very notion of «civil society») really does not have an universally
accepted legal content. On the other hand, the polysemy of civil society can cause problems in enforcement
practice (including activities at all levels of courts in Ukraine, including the sole body of constitutional
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jurisdiction — the Constitutional Court of Ukraine). From a practical point of view there is a clear need for the
development of a unified approach to the definition of civil society and its institutions.
In our opinion, considering all the above, recommended to a modern definition of civil society: civil society
institutions — is nominally independent from the government formalized or informal structures that are based on
the general will of the participants or by the state in order to achieve certain social objectives and tasks or solve
problems. System inherent features of civil society institutions include: their formal independence from the state;
their education on the basis of common intention citizens by free will or by the state (lawyers, notaries, local
governments); their focus on achieving certain social goals, objectives, problem solving and more.
Based on this definition, the whole complex of structures, relations between them, as well as public relations,
norms and values, which in its totality can influence the state institutions, the protection of citizens from
arbitrary interference with these institutions in public life, and is a civil society.
Key words: government, civil society, civil society institutions, the third sector.
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ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВОУТВОРЕННЯ
У СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ СВІТОГЛЯДІ

Б

удь-яке державно-правове явище з наукового погляду вимагає свого всебічного та
ґрунтовного дослідження, що має дозволити вивчити і розкрити найбільш ключові
властивості досліджуваного явища державно-правової дійсності. Центральне місце в системі державно-правових явищ займає правоутворення як особливий соціально-правовий
інститут формування права, його правового оформлення і поширення на суспільні відносини. У юридичній літературі питання правоутворення досліджувалися досить епізодично,
в результаті чого правова доктрина правоутворення представлена окремими різними підходами до його характеристики, розмежування від інших суміжних понять і категорій юридичної науки. Тут слід згадати працю такого вченого, як В. Степанян, який у своїх дослідженнях зумів виокремити правоутворення із системи понять і категорій юридичної науки,
охарактеризував закономірності утворення права і його подальшого оформлення у вигляді відповідних джерел (форм) права [1, с. 65]. Крім того, питання правоутворення вивчалися у працях А. Піголкіна і Д. Керімова. Вченим вдалося розкрити проблему правоутворення за допомогою характеристики соціальних факторів, що впливають на формування
права, його зміну та скасування [2, с. 45; 3, с. 34]. В. Нерсесянц також зробив внесок у розвиток вчення про правоутворення, визначивши його як незалежний від свідомості людини процес формування права, який надалі знаходить свій прояв у правотворчій діяльності
[4, с. 345]. Але все ж таки слід зазначити, що більшість наукових праць, які стосуються питань
правоутворення, розкривають ті чи інші його особливості та характеристики, що не дає цілісного наукового уявлення про феномен правоутворення. Крім того, слід зазначити, що значна
кількість наукових досліджень із тих чи інших питань правотворення проводилися вченими у
період розвитку радянської юридичної науки, що обумовило вплив тогочасної офіційної іде-
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ології на результати наукових досліджень. У сучасних умовах актуалізації широкого підходу
до праворозуміння в юридичній науці проблематика правотворення як об’єктивно існуючого
явища вимагає свого відповідного переосмислення в контексті різних типів праворозуміння
та методологічних підходів до наукового пізнання.
Правоутворення — явище складне, багатогранне і неоднозначне, але в той же час воно є
соціально цінним, оскільки забезпечує формування права як особливого засобу регулювання
суспільних відносин. У такому контексті наукове дослідження правотворення вимагає використання аксіологічного підходу до його розуміння, оскільки:
• по-перше, правоутворення — це не лише суто технічне оформлення, вираження права
у вигляді системи норм міжнародного та національного права, а явище, яке має особ
ливе соціальне і правове призначення;
• по-друге, зміст правоутворення безпосередньо пов’язаний з особливою взаємодією і
функціонуванням факторів, що впливають на утворення, зміну та скасування правових норм, що тим самим впливає на правову свідомість і правову культуру суспільства і
громадян;
• по-третє, правоутворення відображає рівень цивілізованості суспільства, що вияв
ляється у змісті правових норм як системи правових цінностей, які мають історичний,
соціальний, гуманний та інший характер формування і розвитку.
Проблематика застосування аксіологічного підходу до вивчення державно-правових явищ
визначається низкою особливостей розвитку вітчизняної юридичної науки, яка має: плюралістичний характер; розгалужену систему методологічних прийомів наукового дослідження
державно-правових явищ; визначається відсутністю одного конкретного методологічного
прийому, який був би істинним і всеосяжним; неможливістю повнішою мірою зрозуміти й
пояснити сутність державно-правових явищ з позицій якогось одного методологічного підходу і, відповідно, розкрити всю сукупність відомостей про нього в одному визначенні [5–8].
У таких умовах виникає потреба формування й обґрунтування нових підходів до вивчення
державно-правових явищ, серед яких називається аксіологічний підхід як один із нових і
перспективних напрямів розвитку вітчизняного правознавства у теоретичному і практикоприкладному значенні [9]. Аксіологія права як специфічна самодостатня наукова методологія дозволяє глибше й адекватніше сучасній правовій дійсності вивчити ціннісні аспекти
змісту понять і категорій правознавства. Знання про цінності в праві і цінності безпосередньо
права використовують для уточнення його сутності та специфічної природи, гуманістичної
орієнтації. Без ціннісного підходу неможливо з’ясувати роль права у культурному і суспільному розвитку, зрозуміти прояв генетичних зв’язків у праві, зв’язок між правом і мораллю.
Проблематика цінностей, у тому числі і цінностей правоутворення, досліджується за допомогою відповідного аксіологічного підходу, що дає можливість встановити природу цінностей того чи іншого явища, їх місце і значення, а також з’ясувати особливості зв’язків ціннісних проявів того чи іншого явища між собою, з соціальними та культурними факторами
і структурою особистості. Аксіологічний підхід, який застосовується до дослідження правових явищ, насамперед пов’язаний із вивченням цих явищ як особливої соціальної цінності,
а також з характеристикою значення досліджуваних явищ. У результаті право визначається
як прояв його цінності в здатності регулювати суспільні відносини, виконувати роль засобу
регулювання суспільних відносин, забезпечувати відповідне соціальне благо у вигляді правопорядку в суспільстві. Для того, щоб бути цінним, право наділяється тими властивостями,
які розкривають його як важливу соціальну силу суспільства, носія соціальної енергії. Також слід зазначити, що будь-які правові явища, в тому числі і явище правоутворення, не є
випадковими, оскільки вони породжуються заради досягнення певної мети. Тому з позиції
аксіологічного підходу до характеристики будь-якого правового явища необхідно встановити
ті цілі, які має на меті відповідне правове явище в процесі його існування та функціонування

166

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення у сучасному правовому світогляді

в соціальному середовищі [10]. Це дає можливість говорити про те, що цілі правового явища
вже мають ціннісне наповнення, оскільки той результат, який буде отриманий (стан правового регулювання, досягнення справедливості та ін.) буде тією чи іншою мірою цінним для
соціального середовища. Крім того, виникнення будь-якого правового явища, його функціонування зумовлені передусім соціальними факторами, оскільки в подальшому функціонування цього правового явища спрямоване на досягнення відповідного правового ефекту,
тобто результату в соціальному середовищі.
Враховуючи це, можна зазначити, що виникнення і функціонування будь-якого правового явища зумовлено відповідними цілями, які на нього покладаються, відповідно і цінність, і
ефективність функціонування цього явища будуть обумовлені тими результатами, які планується досягти і які реально будуть отримані.
Інший аспект аксіологічного підходу до вивчення правових явищ, у тому числі і правотворення, — це залежність від людини та її інтересів того чи іншого явища, яке існує і функціонує в суспільстві, тобто йдеться про відповідність інтересам людини і реалізованості цих
інтересів внаслідок існування та функціонування правового явища. Результат використання
аксіологічного підходу відображає в собі ставлення людини як істоти здатної до мислення
щодо об’єктивної оцінки самого правового явища. У результаті цього застосування аксіологічного підходу виявляється у ставленні суб’єкта до відповідного правового явища, визначається ставлення людини до сприйняття цього явища і його результатів чи несприйняття.
Таким чином, результатом використання аксіологічного підходу є визначення цінності або
антицінності досліджуваного правового явища.
Трансформуючи зазначені особливості аксіологічного підходу на площину дослідження
правоутворення як явища правової дійсності, слід зазначити, що можливість застосування
аксіологічного підходу до розуміння правоутворення обумовлено:
• по-перше, правоутворення можливо розуміти як особливу соціальну цінність, яка, з
одного боку, виникає в результаті розвитку, забезпечує і визначає виникнення, зміну
та скасування правових норм, а з другого — відображає в собі і надалі втілює в змісті
правових норм ті положення, які є цінними для суспільства на конкретному етапі свого
розвитку;
• по-друге, правоутворення наділене тими властивостями (ознаками), які визначають
його цінність в аспекті правового розвитку, а саме: розвитку права, правової системи,
законодавства тощо;
• по-третє, правоутворення забезпечує досягнення певного стану розвитку правової сфери життя суспільства;
• по-четверте, правоутворення може бути об’єктом дослідження, а тому його можливо
оцінити з погляду значення і ролі у розвитку правових систем.
Згідно з розумінням зазначених вище аспектів застосування аксіологічного підходу можливо відзначити, що його використання в процесі наукового дослідження правоутворення
може бути структуровано на два підходи:
1) інструментальний підхід, який дозволяє досліджувати правоутворення як явище, яке
зумовлює розвиток і зміну права. У такому випадку правоутворення відіграє роль інструменту, який забезпечує розвиток правової системи таким чином, щоб максимально пристосувати правову систему потребам розвитку суспільства, держави тощо;
2) власне ціннісний підхід, згідно з яким правоутворення надає можливість акумулювати і втілити у правових нормах соціальні цінності, створені людською культурою на певному
етапі його розвитку. Тим самим правоутворення саме стає цінним, забезпечуючи таке акумулювання та втілення.
Також ми можемо говорити про те, що правоутворення в аспекті ціннісного підходу до
свого дослідження відіграє значну роль, оскільки виступає як фактор розвитку правового ре-
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гулювання і, відповідно, чинника розвитку всього суспільства. Саме тому, виконуючи таку
роль впливу на правову сферу життєдіяльності суспільства, правоутворення є вже саме по
собі певною цінністю, оскільки забезпечує формування і розвиток права, а також впливає
на правове регулювання. Слід зазначити, що правоутворення саме по собі є цінністю, а також дає можливість узагальнити ті цінності, що сформовані суспільством на відповідному
етапі розвитку, та забезпечити їх трансформацію на рівень правового регулювання. Право,
яке націлене на регулювання і охорону суспільних відносин, вбирає в себе ті цінності, які
сформувалися на певному етапі розвитку цивілізації. У свою чергу, правоутворення дозволяє
узагальнити ці цінності і надалі їх втілити у зміст правових норм як на національному, так і
на міжнародному рівнях. Саме за допомогою правоутворення ті моральні, культурні й інші
цінності отримують можливість поширитися на правову сферу, забезпечивши їх правове закріплення і реалізацію на відповідні сфери життєдіяльності суспільства. Вважаємо, що саме
на рівні цінностей слід досліджувати і характеризувати правоутворення як явище, здатне оперативно забезпечити виявлення соціальних цінностей та втілити їх у зміст правових норм,
поширити на суспільні відносини в подальшому.
Ще одним питанням застосування аксіологічного підходу до вивчення правоутворення є
питання ставлення людини як суб’єкта, здатного до мислення, до питань правоутворення, а
також визначення ролі і місця людини в умовах правоутворення у цілому і динаміки його розвитку зокрема. У цьому випадку, відповідаючи на перше питання, ми повинні наголосити,
що правоутворення є об’єктом дослідження, проведеного людиною. Відповідно, досліджуючи питання формування права, у людини формується особливе ставлення до правоутворення і його оцінки з позиції відповідності чи невідповідності існуючим соціальним цінностям.
Тобто відбувається оцінка правоутворення на предмет його ефективності, своєчасності та
доцільності. Це підтверджується і наявністю досить поляризованих поглядів учених на питання значення та ролі правоутворення, починаючи з позитивних поглядів, які визначають
правоутворення як засіб розвитку правової бази, і закінчуючи різкою критикою особливостей здійснення правоутворення на сучасному етапі розвитку суспільства. Залежно від відповідної оціночної характеристики правоутворення виробляється певна модель розвитку
правової системи в цілому, суспільного життя щодо сприйняття права, яке розвивається і
вдосконалюється.
Характеризуючи роль і місце людини в умовах правоутворення в аспекті аксіологічного
підходу, слід говорити про централізацію ролі людини як суб’єкта, що становить найвищу
соціальну цінність, де правоутворення має сприяти створенню всіх оптимальних умов для
впровадження високих стандартів реалізації та захисту прав і свобод людини, сформованих
у світі. Говорячи про правоутворення, слід зазначити, що аксіологічний підхід дає можливість встановити не тільки ціннісні аспекти правоутворення, а й передбачити ті наслідки,
які можуть мати і антиціннісний характер. Так, розвиток права в результаті правоутворення
пов’язаний із певними змінами у змісті права і правовому регулюванні, відповідно, будь-які
зміни негативно впливають на сталість дії права як основи стабільності розвитку суспільних
відносин. Крім того, будь-які нововведення у правовому регулюванні можуть викликати негативні наслідки для тих чи інших суб’єктів права, які змушені корегувати свою поведінку
відповідно до змінених правовими нормами.
Окремим питанням у процесі застосування аксіологічного підходу до вивчення право
утворення є питання значення правоутворення для суб’єкта в аспекті забезпечення його потреб та інтересів. Причому відповіддю на це питання повинні стати ті закономірності, які
визначили б шляхи підвищення загальної корисності законодавства. Потреби та інтереси
особи, їх забезпечення та реальна реалізація є окремим напрямом розвитку правових систем,
передбачають формування єдиних уніфікованих стандартів життя кожної людини шляхом
їх закріплення на правовому рівні, визначення правового механізму реалізації цих стандар-
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тів, у результаті чого виконується соціальне призначення права щодо забезпечення потреб
та інтересів особистості. У цьому випадку йдеться про те, що правоутворення відіграє роль
засобу узагальнення стандартів забезпеченості потреб та інтересів особистості, а також їх реалізації та охорони.
Аксіологічний підхід до дослідження правоутворення дозволяє також встановити й інші
ціннісні закономірності зазначеного явища. Зокрема, слід говорити про можливість вивчення правоутворення, з одного боку, як кінцевої мети, а з другого — як особливого засобу коригування поведінки суб’єктів права згідно з розумінням норм права. Якщо розглядати правоутворення як кінцеву мету, то в цьому випадку слід говорити про досягнення відповідного
рівня розвитку національного та міжнародного права, а також правового регулювання таким
чином, щоб забезпечити гармонійний розвиток суспільства в цілому на основі законності,
справедливості та верховенства права.
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Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення у сучасному правовому світогляді
У статті проведено аналіз поглядів вчених на проблему розуміння правоутворення як складного,
багатогранного явища правової дійсності. Підкреслено відсутність єдиного підходу до розуміння правоутворення, що обумовлено дискусією серед доктринальних підходів до розуміння права і питань
його походження. Встановлено функціональні можливості ціннісного підходу до розуміння право
утворення у сучасному правовому світогляді. Обґрунтовано необхідність застосування аксіологічного
підходу до вивчення правоутворення. На підставі аналізу функціональних можливостей аксіологічного пізнання у правознавстві автором зроблена спроба розкрити розуміння феномену правоутворення
як особливої соціальної, правової цінності.
Ключові слова: правотворчість, правоутворення, формування права, правотворча діяльність, цінність права.
Дидыч Т. О. Ценностное измерение правообразования в современном правовом мировоззрении
В статье проведен анализ взглядов ученых на проблему понимания правообразования как сложного, многогранного явления правовой действительности. Подчеркнуто отсутствие единого подхода к пониманию правообразования, что обусловлено отсутствием единых подходом к пониманию
права и вопросов его происхождения. Установлено функциональные возможности ценностного
подхода к пониманию правообразования в современном правовом мировоззрении. Обоснована
необходимость применения аксиологического подхода к изучению правообразования. На основании анализа функциональных возможностей аксиологического познания в правоведении автором
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предпринята попытка раскрыть понимание феномена правообразования как особой социальной,
правовой ценности.
Ключевые слова: правотворчество, правообразование, формирование права, правотворческая деятельность, ценность права.
Didych T. Value dimension of the formation of the law in the modern legal worldview
In this article the author analyzes the views of scientists on the problem of understanding formation of
the law as a complex, multifaceted phenomenon of legal reality. Stressed the lack of a unified approach to
understanding formation of the law that due to the lack of a unified approach to the understanding of law
and questions of its origin. Installed functionality value approach to understanding formation of the law in the
modern legal worldview. Necessity of application axiological approach to the study of law-making. Based on the
analysis functionality of the axiological knowledge of jurisprudence, the author attempts to reveal understanding
of the phenomenon of the formation of the law as a special social and legal values.
Key words: law-making, formation of the law, the formation of rights, the law-making activity, the value of
law.
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ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

С

учасні державотворчі процеси в Україні важко уявити без активної правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування. Їх безпосередня діяльність спрямована на установлення демократії, верховенства права, утвердження та забезпечення прав і
свобод людини і громадянина. Сьогодні місцеве самоврядування є одним із механізмів
здійснення демократичного управління на місцях та розвитку держави й суспільства в
цілому [1, c. 129].
За роки незалежності України створено міцну правову базу цього інституту. Його визнано
і гарантовано Конституцією України, регламентовано законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». На території української
держави діють близько 700 законів та 3 000 підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері місцевого самоврядування. Проте цей складний і тривалий
процес не можна вважати завершеним, а його формування є одним із найскладніших завдань
становлення української державності.
У цьому контексті позитивним слід визнати факт активної правотворчої діяльності державних і недержавних інституцій. З набранням чинності Конституцією України розширилося коло суб’єктів правотворчої діяльності. Найбільший масив нормативно-правових актів у
сфері місцевого самоврядування на сьогодні формують локальні акти, тобто рішення, розпорядження органів та посадових осіб місцевого самоврядування [1, c. 130].
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Головною метою таких актів, як відомо, є регулювання відносин, у яких беруть безпосередню участь жителі, територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. За допомогою нормативно-правових актів
місцевого самоврядування забезпечується функціонування виконавчих органів місцевого
самоврядування, керівництво їх роботою, і не менш важливо — дотримання законів, охорона
і забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Отже, надзвичайно актуальним постає питання офіційного оприлюднення представницькими органами місцевого самоврядування прийнятих нормативно-правових актів, оскільки
однією з ознак нормативності правового акта є те, що до вступу в силу його має бути доведено
до загального відома.
Окремі правові проблеми офіційного оприлюднення нормативно-правових актів місцевого самоврядування розглядалися у наукових працях зарубіжних вчених, зокрема, С. Алексєєва, Д. Бахрах, К. Кармадонова, В. Ісакова, О. Шебанова; їх аналізували також і вітчизняні правознавці, а саме: В. Барський, З. Будько, Т. Калиновська, О. Пушняк, С. Погребняк,
В. Тацій, Ю. Тодика, Ю. Шемшученко та ін.
У вітчизняній правовій науці сьогодні відсутні комплексні дослідження, присвячені проб
лемі офіційного оприлюднення нормативно-правових актів на місцевому рівні. Саме тому
вважаємо за необхідне зосередити свою увагу на необхідності подальшого осмислення актуальності досліджуваного питання.
Офіційне оприлюднення нормативно-правовий актів — це обов’язкова складова муніципальної нормотворчості. Прийнятий нормативно-правовий акт (не залежно від того, чи
стосується він широкого кола суб’єктів, чи, навпаки, стосується обмеженої їх частини) має
бути обов’язково оголошений [2, c. 45]. Німецький правознавець Ф. Урсус переконаний, що
насамперед мають бути опубліковані нормативно-правові акти, які безпосередньо стосуються громадян, встановлюють їх права та обов’язки й мають принципове значення для життєдіяльності територіальної громади [3, c. 41].
Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта органів місцевого самоврядування
вважаємо за необхідне розглядати у двох понятійних значеннях: як стадію муніципального
нормотворчого процесу і як окремий правовий інститут.
Досліджуючи офіційне оприлюднення актів органів місцевого самоврядування як процесуальну стадію, варто зазначити, що немає одностайності у цьому питанні серед науковців.
Деякі автори розуміють правотворчий процес як виключно діяльність компетентного органу,
виводячи офіційне оприлюднення за межі цього процесу [4, c. 75]. Проте переважна більшість вчених визначають офіційне оприлюднення як самостійну, завершальну стадію правотворчого процесу [5, c. 22].
На думку В. Барського, офіційне оприлюднення є необхідним етапом формування вираженої у нормативно-правовому акті загальнообов’язкової волі органу місцевого самоврядування. Відповідно, вона не може вважатися сформованою до того моменту, допоки виконавці не мають можливості її довідатися. Остаточне оформлення волі припускає включення
цього нормативно-правового акта до системи правового регулювання, його реальної дії, а це
неможливо без офіційного доведення його приписів до відома виконавців [2, c. 42].
Нормативно-правовий акт органу місцевого самоврядування є формальним документом,
що не може існувати без офіційного тексту. Проте наявність одного оригіналу такого акта не
в змозі забезпечити ефективне регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Нормативно-правовий акт не може по-справжньому діяти, якщо немає його офіційних текстів,
ідентичних оригіналові. Без них процес створення правового акта органів місцевого самоврядування не можна вважати закінченим. Офіційне оприлюднення прийнятого акта забезпечує властивості автентичності дублікатам цього акта.
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Конституція України як акт вищої юридичної сили закріплює роль місцевого самоврядування як гаранта прав і свобод людини і громадянина, в тому числі й на реалізацію права
громадян на інформацію. Однією з важливих функцій і основних напрямів діяльності місцевих рад є інформування про діяльність органів місцевого самоврядування про прийняті ними
рішення і саме офіційне оприлюднення є тим важливим способом інформування громадян.
Тільки після офіційного оприлюднення можна вважати, що нормативно-правовий акт діє,
тобто є прийнятим і доведеним в офіційному порядку до відома виконавців.
Офіційне оприлюднення — це підтвердження факту нормативності правового акта, яке
завжди має юридичний характер, і тому повинно проходити у передбачених законодавством
про місцеве самоврядування і регламентами місцевих рад формах, і саме цим воно відрізняється від усіх інших способів доведення до відома населення нормативних приписів. Різні
види повідомлень та інші способи доведення до відома інформації про новий нормативноправовий акт не мають офіційного значення.
Одним із найпоширеніших способів офіційного оприлюднення нормативно-правових
актів органів місцевого самоврядування є його опублікування. На думку А. Піголкіна, офіційне опублікування полягає у відтворенні тексту нормативного акта, автентично прийнятому у спеціально передбачених для цього виданнях [6, c. 301]. Автор звертає увагу на те,
що у багатьох країнах діє правило, згідно з яким неопублікований у встановленому порядку
акт не має правових наслідків та не може слугувати законною підставою для регулювання
суспільних відносин.
За твердженням Г. Швекова й А. Тілле, неухильне і точне виконання закону є необхідною умовою ефективності права як інструмента державного управління суспільством. Однак виконання закону суттєво залежить від того, наскільки встановлені ним норми закарбувалися у свідомості людей — пересічних громадян, членів суспільства і посадових осіб.
Тому надзвичайно важливого значення набувають ті способи, за допомогою яких зміст законів доводиться до їх виконавців. На думку авторів, опублікування — це встановлений
законом спосіб доведення до загального відома прийнятого в належному порядку нормативного акта, що полягає, як правило, у вміщенні повного й точного тексту в особливому
загальнодоступному офіційному друкованому органі. Опублікування, якщо інше спеціально для цього акта не встановлено законодавцем, є умовою набрання нормативним актом
сили [7, c. 34–38].
Офіційне опублікування як форма офіційного оприлюднення нормативно-правового
акта органу місцевого самоврядування характеризується певними юридичними властивостями та ознаками. Метою такого опублікування є доведення тексту муніципального нормативно-правового акта до відома максимально широкого кола адресатів. Воно здійснюється в
офіційному друкованому виданні представницького органу місцевого самоврядування, який
повинен вільно поширюватися у межах відповідної муніципально-територіальної одиниці,
на нього повинна бути необмежена підписка, будь-який громадянин повинен мати можливість ознайомитися з ним у бібліотеках.
Офіційне опублікування здійснюється від імені та за дорученням представницького органу місцевого самоврядування. Розміщення тексту нормативно-правового акта в офіційному
друкованому виданні визначає його офіційний характер, автентичність оригіналу.
Прийнятий нормативно-правовий акт повинен бути опублікований цілком як єдиний
документ. При офіційному опублікуванні не повинні допускатися зміна або скорочення його тексту. Владно-юридичний характер волі представницького органу місцевого
самоврядування, що виражається за допомогою офіційного опублікування нормативноправового акта, вимагає, щоб у результаті такого опублікування був переданий точний,
справжній текст оригіналу із зазначенням всіх офіційних реквізитів нормативно-правового акта.
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Офіційне опублікування нормативно-правового акта органу місцевого самоврядування
слід відрізняти від неофіційного опублікування. Проте В. Туманов запропонував розмежовувати «офіційне опублікування» (у вузькому значенні) та опублікування «у широкому значенні», тобто «неофіційним опублікуванням» нормативно-правового акта. У свою чергу, Г. Швеков і А. Тілле пропонують у першому випадку говорити про опублікування, у другому — про
публікацію, що має лише інформаційне значення і не справляє впливу на час набрання актом
сили. Вони зазначають, що публікацією є будь-яка інформація про нормативний акт, що передає його точний текст [7, c. 45–47].
На нашу думку, ці поняття відрізняються між собою передусім юридичними наслідками,
які викликають розміщення тексту нормативно-правового акта органів місцевого самоврядування в офіційному чи в іншому (неофіційному) друкованих виданнях. Саме опублікування в офіційному виданні є стадією муніципального нормотворчого процесу, спричиняє певні юридичні наслідки, додає опублікованому текстові акта якості офіційного дубліката його
оригіналу. Наприклад, розміщення рішення місцевої ради нормативно-правового характеру
у неофіційному друкованому виданні має характер звичайного інформування про прийнятий нормативно-правовий акт і не спричиняє юридичних наслідків, що властиві офіційному
опублікуванню.
Слід відрізняти також первинне офіційне опублікування нормативно-правового акта
органу місцевого самоврядування від усіх подальших його публікацій, навіть якщо вони мають офіційний характер. Тільки первинне офіційне опублікування має значення офіційного
оприлюднення нормативно-правового акта та визначає умови набрання чинності нормативно-правового акта органу місцевого самоврядування [2, c. 45].
Отже, офіційне оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування має юридичний характер, і тому потребує чіткого правового регулювання його форм,
порядку та вимог. Однак у законодавстві України досі відсутні норми, що регулювали б ці
важливі питання. Цим питанням приділяється значна увага лише у законопроектах і науковій доктрині, зокрема у численних законопроектах про нормативно-правові акти та законопроекті від 7 червня 2005 р. № 7617 «Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
столицю України — місто-герой Київ” (щодо офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування в місті Києві)».
Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта є правовою діяльністю, що має офіційне значення. Це — певна формально-юридична операція, заключна стадія муніципального нормотворчого процесу. Однак його роль не зводиться тільки до цього, офіційне оприлюднення, як уже зазначалося, має важливе соціальне значення. У зв’язку з цим справедливо
виникає питання: чи необхідно оприлюднювати усі без винятку прийняті нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування?
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів — це обов’язкова складова муніципальної нормотворчості. Прийнятий нормативно-правовий акт незалежно від того, чи
стосується він широкого кола суб’єктів, чи, навпаки, обмеженої їх частини, повинен бути
обов’язково оголошений. Цілком справедливою є думка відомого правознавця Ф. Урсуса,
що передусім повинні бути опубліковані нормативно-правові акти, що встановлюють права
і обов’язки громадян, нормативно-правові акти, що мають найбільш важливе, принципове
значення для життєдіяльності територіальної громади. У той же час необхідно враховувати
хронологію їх прийняття, встановлений строк набрання ними чинності [3, c. 41].
Нечіткість, недосконалість та неузгодженість правового регулювання нормотворчої діяльності значно знижують її якісний рівень, і як наслідок — її соціальний потенціал. Узагальнюючи викладене вище, можна сказати, що дослідження офіційного оприлюднення актів
місцевого самоврядування і вдосконалення цього етапу нормотворчої діяльності продовжуватиметься, оскільки ці питання потребують додаткового вивчення й уточнення.
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Дупай Я. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування:
питання теорії та практики
У статті розкривається поняття офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування у двох понятійних значеннях: як стадія муніципального нормотворчого
процесу і як окремий, самостійний правовий інститут. Розглянуто один із найпоширеніших способів офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а саме
його опублікування, наголошено на його основних юридичних властивостях та ознаках. Проведено
порівняльний аналіз офіційного та неофіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування.
Ключові слова: офіційне оприлюднення, акти органів місцевого самоврядування, опублікування
нормативно-правових актів.
Дупай Я. Н. Официальное обнародование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления: вопросы теории и практики
В статье раскрывается понятие официального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в двух понятийных значениях: как стадия муниципального нормо
творческого процесса и как отдельный, самостоятельный правовой институт. Рассмотрен один из
самых распространенных способов официального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а именно его опубликование, подчеркнуто его основные юридические
свойства и признаки. Проведен сравнительный анализ официального и неофициального обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
Ключевые слова: официальное обнародование, акты органов местного самоуправления, опубликования нормативно-правовых актов.
Dupai Y. Official publication of local self-government act: theory and practice
The article deals with the concept of official publication of local self-government act in two conceptual
vectors: as the municipal stage of the legislative process and as a separate , independent legal institution. The
author considered one of the most common, legal ways of the official publication of local self-government act,
namely its publication, underlined its basic legal properties and characteristics. A comparative analysis of formal
(official) and informal publication of local self-government act.
Key words: official publication, local self-government act, the publication of legal acts.
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ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ:
ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ТА КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ
ПРАВОВОГО СЕРЕДОВИЩА

С

учасні підходи до процесу правового регулювання суспільних відносин характеризуються
конкретними намірами забезпечити означений процес більш доцільними та раціональними способами регламентації. У міру наявних у сучасної юридичної науки можливостей,
остання, як відомо, здатна впливати на процеси розвитку правової практики, а також адекватного тлумачення законів й удосконалення законодавства. Зважаючи на зазначене, варто
констатувати, що закріплення результатів теоретико-правових досліджень за допомогою відповідних правових категорій, зокрема таких як юридичні конструкції, є особливо значущим
аспектом наукової діяльності.
На думку автора, юридичні конструкції є дієвим засобом структурування правової інформації та «мовою права». З огляду на зазначене, мета цієї статті полягає у висвітленні юридичної конструкції як правового феномену та засобу комунікації в правовому середовищі.
Загальновідомо, що юридична конструкція є результатом процесу моделювання, квінте
сенцією якого є типова регламентація відповідних явищ. Сутність типізації (уніфікації)
правових засобів полягає у забезпеченні зведення значної кількості правових явищ (правових засобів, процесів) до обмеженої кількості вибраних типів. За своєю природою означена
типізація правових засобів має унікальне пізнавальне значення для всієї системи правових
явищ, оскільки у такий спосіб відбувається втілення через юридичну конструкцію (як засобу пізнання) загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних (уявних)
образах, формах. При цьому однією з головних умов типізації є з’ясування базових критеріїв
класифікації досліджуваного правового явища. За таких умов юридичні конструкції повинні
відігравати свою визначальну функцію як з ракурсу феноменології цього явища, так і з позиції комунікаційного засобу, що цілком органічно застосовується у правовому середовищі,
і, водночас, є важливим засобом пізнання, реалізації й удосконалення права.
В. Баранов та Є. Чуманов у процесі дослідження та виявлення практичної цінності й значущості юридичних конструкцій як феномену зазначають, що нарівні з мовними і словесними
засобами юридичної техніки існують і невербальні засоби, а саме — засоби структурування
правової інформації. Основним засобом теоретичної, мовної й логічної обробки фактичного
правового матеріалу є юридична конструкція. За її сприяння пізнаються різноманітні правові явища й створюються ідеальні моделі, котрі відображають структуру цих явищ і внутрішні
зв’язки. Як допоміжний прийом на цьому етапі застосовується класифікація (проте її під певним кутом зору можна розглядати саме як різновид юридичної конструкції) [1, с. 118–155].
У свою чергу, важливість класифікації є особливо очевидною, оскільки, як і будь-яка систематизація, вона покликана сприяти глибшому розумінню сутності об’єкта чи явища [2, с. 88].
Важливо зазначити, що будучи продуктивним інструментом узагальнення життєвих ситуацій, юридична конструкція сприяє належній сконцентрованості змісту права, одночасно
виконуючи функцію класифікації при врегулюванні будь-яких форм вияву права в суспільстві. Зважаючи на зазначене, слід звернути увагу на те, що за допомогою класифікації відбувається диференціація правових явищ, конструкція ж виокремлює найбільш стійкі, значущі
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з них, моделюючи їхню внутрішню будову. Проте, якщо класифікація може розглядатися як
загально-логічний засіб наукового аналізу, то конструкція слугує прийомом, котрий відображає специфіку юридичного мислення. Юридичні конструкції створюють певну теоретичну
схему, матрицю, котра є аналогом правової реальності, — форму, яка може й повинна бути
наповнена певним юридичним змістом. Саме на основі таких теоретичних схем формується
логічна структура правових норм і цілих інститутів, моделюються презумпції, фікції, розробляються формулювання правових дефініцій, тобто створюється доктринальна основа права.
Зважаючи на те, що юридична конструкція застосовується не тільки в процесі правотворчості, а й як засіб договірної, інтерпретаційної, правозастосовної техніки, означене надає підстави розглядати її як загальний техніко-юридичний засіб [1, с. 118–155; 3, с. 22–24].
На думку автора, завдання юридичної техніки у такому розумінні полягає в підпорядкуванні права мисленню, спрямуванні його до доцільного, логічного застосування, отже, до
його раціоналізації.
Варто звернути увагу, що внутрішня виразність і чіткість юридичної конструкції, котрі становлять і формують її специфіку, одночасно відрізняє її як феномен та дієвий комунікаційний засіб від усіх інших явищ правової дійсності. Юридична конструкція здатна структурувати, й у такий спосіб підпорядкувати увесь масив норм права до вимог: по-перше, системи;
по-друге, логіки; по-третє, окремого абстрактного поняття та понятійної системи в цілому.
Це дозволяє створювати юридичне знання шляхом певного співвідношення одних елементів
знання (юридичних конструкцій) з іншими, керуючись законами логіки. У результаті юридичні конструкції можуть синтезуватися, конкретизуватися, диференціюватися, узагальнюватися [4, с. 153]. При цьому відбувається процес започаткування одних юридичних конструкцій іншими, тобто виникають мета-конструкції, конструкції створені на конструкціях.
Мета-конструкції, у свою чергу, слугують основою для створення розвинених комплексних
форм юридичного знання, а саме — учень, доктрин, концепцій тощо [4, с. 153].
Крім того, будучи моделлю правового явища, юридична конструкція вирізняється внут
рішньою єдністю всіх її складових. Поєднана в одному цілому, вона при цьому не є простим
арифметичним цілим, а є логічною єдністю, тією системою, до якої правознавці зводять усе
різноманіття юридичних прав. За допомогою означеної системи виводяться удосконалені
юридичні поняття, поняття-конструкції, які мають теоретико-пізнавальне і практико-пі
знавальне значення, та завдяки яким видається можливим охопити, пізнати та керувати усім
юридичним цілим — правом.
Логіко-смислова концепція правовідносин, їх конструювання відбувається у межах правового поля. Означені правовідносини, насамперед, необхідно уявити теоретично як певну систему, що складається із суб’єктивних прав та обов’язків суб’єктів цих правовідносин,
оцінити юридично засади їх виникнення, зміни тощо. Слід зазначити, що конструювання
в юриспруденції вирізняється формуванням загальної прийнятної структурної моделі однорідних суспільних відносин; їх елементів чи юридичних фактів. При цьому юридична конструкція є конкретним випадком застосування методу моделювання у науці й практиці. Загалом у спеціальній літературі метод моделювання розглядається як один з основних методів
об’єктів пізнання [5, с. 29]. Тому розгляд юридичної конструкції як моделі, необхідної для
побудови нових правових явищ, дозволяє визначити нарівні з нормативною функцією її
важливе гносеологічне значення. З цих позицій юридична конструкція може розглядатися
як модель суспільних відносин, врегульованих правом, або окремих елементів, котра слугує
методом пізнання права та суспільних відносин, що ним урегульовані [6, c. 238]. Таке розуміння сутності наукового предмета як особливого логічного зображення об’єкта, що пізнається, цілком відповідає методологічним нормам класичного природно-наукового підходу
до пізнання [7, c. 159–162]. За таких обставин розкривається цільовий характер юридичної
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конструкції як правового феномену, як ідеальної гносеологічної категорії, що є інструментом
пізнання права у процесі його дослідження.
Варто зазначити, що в цілому завдання, котрі вирішуються за допомогою підходу, що визначається вченими як юридичний позитивізм, мають суто прагматичний характер і полягають у визначенні поняття правового явища, його класифікації відповідно до визначених критеріїв, встановленні його відмінних ознак і характеристик. Поміж іншим, з’ясування сутності
правового явища через низку більш простих понять передбачає поглиблене розуміння норми
права суб’єктом правозастосування при вирішенні ним конкретно-прикладних проблем її
реалізації. Можна говорити про те, що юридичний позитивізм систематизує правові знання,
узагальнює їх, надає науково-практичні рекомендації, сприяє підвищенню правової культури. Проте юридичний позитивізм не має на меті встановлення глибинних зв’язків і взаємодії
елементів соціально-правової системи, котрі виявляються більш складними, аніж формально-правовий аналіз, способами. Сучасна юридична практика вимагає від теорії права постійного удосконалення методології. Можливо, з цих підстав у новітній юридичній літературі
все більшого визнання набуває розуміння необхідності філософського осмислення правової
проблематики [8, с. 4]. Разом з тим позитивне право, його найважливіші якості визначаються
тим, що воно діє у самому житті, у реальній дійсності. Його сутність полягає у тому, що воно
може реально впливати як на окрему людину, так і на все суспільство [9, с. 97–102]. При цьому саме юридичні конструкції як результат моделювання забезпечують необхідну формальну
визначеність права. У цьому контексті це означає, що юридична конструкція, з одного боку,
відтворює рівень пізнання реальних суспільних відносин чи інших правових явищ, а з другого — відображає рівень правового мислення на певний конкретний момент. Тобто юридична
конструкція за таких обставин є ідеальною правовою моделлю, що відображає існуючі суспільні відносини чи їх елементи, та вбачається як певна впорядкована структура (абстракція) — системно-організаційна форма правового явища.
Наявність процесуального аспекту, певної динамічної складової у змісті юридичної конструкції дозволяє зрозуміти цей феномен як процес юридичного конструювання (моделювання) та розглядати її як засіб конструювання ідеальної структури права. Варто звернути
увагу на той факт, що основний смисловий важіль у розумінні юридичної конструкції схиляється у бік її процесуально-генетичного аспекту, коли юридична конструкція розглядається
передусім як конструювання, тобто як процедура, процес, а не статична структура [4, с. 29].
Примітно, що усвідомити юридичну конструкцію як процедуру юридичного конструювання
означає сприйняти у повному обсязі всі процеси, котрі відбуваються в юридичному мисленні.
На думку М. Кельмана, розглядати ті або інші юридичні феномени можна і не в поняттях, а,
наприклад, в уявленнях [10, с. 6]. Л. Виготський звертає увагу, що рація, власне, не у фактах,
а у способі мислити ці факти [11, с. 295]. Завдяки процесуальному чиннику юридична конструкція здатна слугувати певною уявною мисленою формою-засобом у процесі юридичного
мислення. Тобто підхід до розуміння юридичної конструкції як до процесу юридичного конструювання дозволяє з усіх боків осягнути і висвітлити хід юридичного мислення, суть якого
полягає у створенні в особистій свідомості такого способу системного поєднання правових
засобів, котрий забезпечує досягнення бажаного регулятивного результату. Характерно, що
з позиції правового прагматизму (зокрема, практицизму, раціоналізації та обґрунтованості
законотворення), правове мислення вбачається як фактор адаптації до правового середовища з метою успішної діяльності й досягнення суб’єктивних інтересів [12, с. 53]. Г. Радбрух
вважає, що правове мислення вимагає мати справу з конкретним життям, проте в його суто
загальному, абстрактному вигляді, тобто навіть у живій людині юрист повинен вміти бачити
юридичну схему [13, с. 117].
На думку автора, методологічне значення юридичних конструкцій та їх методологічна
цінність мають особливу концептуальну значущість, оскільки визначені сутністю формаль-
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но-логічного, догматичного юридичного аналізу права. Процес детального обмірковування
юридичних конструкцій і їх конструювання в цілому обумовлені специфікою юридичного
мислення, винятковість якого пов’язана з ідеєю виведення юридичних конструкцій на тео
ретичний рівень. Квінтесенцією методологічного розуміння юридичних конструкцій є їх
догматичне тлумачення. Зважаючи на зазначене, вбачається прийнятним вказати на те, що
юридична конструкція, в певному сенсі, забезпечує не тільки формально-логічне тлумачення норм чинного права, а й у цілому його герменевтику. Юридичні конструкції, з одного
боку, є зосередженням моделей юридичної практики, а з другого — важливою проміжною
ланкою у системі забезпечення приймально-передавального зв’язку моделей юридичної
практики. У такий спосіб юридичні конструкції формують нове юридичне знання і досвід,
поповнюючи основний запас засобів і можливостей аналітичної методології права. Зокрема,
для М. Тарасова юридична конструкція є незаперечною істиною, догмою сучасного позитивного права, в якій втілилося мислення [14, с. 53]. Автор вважає цілком виправданою позицію Д. Пономарьова, котрий розглядає право як вияв і реалізацію юридичного мислення.
Науковець, власне, зазначає, що підпорядкування права мисленню є центральною ідеєю,
яка лежить в основі догматичного розуміння юридичних конструкцій. Юридична догматика пов’язана з юридичним мисленням, в якому й зародилася ідея юридичної конструкції
та принцип юридичного конструювання. Так, юридична догматика є тією сферою знання,
котра слугує своєрідною надбудовою над конкретним позитивним правом, та яка використовується для осмислення позитивного права, його оптимального розуміння і практичного
застосування [4, с. 138, 150]. На нашу думку, використання юридичної конструкції як методу
пізнання права справляє певний вплив на процес пізнання та дає потрібні наслідки, оскільки
розкриває його сутність та критерії істинності. При цьому мірилом адекватності означеного
пізнання може слугувати лише правильність законодавчого чи правозастосовного акта. Слід
звернути увагу, що юридичне пізнання загалом не є самоціллю, воно здійснюється в контексті соціально-конструктивної діяльності, пов’язаної зі створенням правової комунікації,
системи соціальних зв’язків, взаємодії суб’єктів. Юридичне пізнання є пізнанням практичним, конструктивним [15, с. 23].
Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що залучення юридичної конструкції до процесу
пізнання права зумовлює такі результати:
• по-перше, забезпечує необхідне розуміння реальних процесуально-правових аспектів
права, зважаючи, що процесуальність права є головною ознакою його постійно рухомої, змінної і в той самий час такої, яка зберігає свою певну постійність, соціально
орієнтованої природи;
• по-друге, відіграє значну роль у процесі тлумачення права. З огляду на зазначене, варто сказати, що термін «тлумачення» нерозривно пов’язаний з поняттям «пізнання»,
оскільки передбачає з’ясування суті чого-небудь, висвітлення й трактування з певної
точки зору [16, с. 1456]. Пізнання — це шлях, який веде від об’єкта до предмета, від
первинних, чуттєвих, емпіричних знань до теоретичного, науково-юридичного, понятійно-правового знання про ці об’єкти [17, с. 10].
Так, Д. Пономарьов, на нашу думку, цілком справедливо зазначає, що юридична конструкція іманентна праву на будь-якій стадії його розвитку [4, с. 156]. Слугуючи засобом наукового осмислення і моделювання правових явищ, юридична конструкція не може створюватися винятково з метою виокремлення епізодично відособленого явища, оскільки мусить
врегулювати все різноманіття однорідних ситуацій.
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Зінченко О. В. Юридична конструкція: правовий феномен та комунікаційний засіб правового середовища
Досліджуються юридичні конструкції як правовий феномен та комунікаційний засіб правового
середовища. Автор звертає увагу, що основним засобом теоретичної, мовної й логічної обробки фактичного правового матеріалу є юридична конструкція. У результаті автор робить висновок, що юридичні конструкції є дієвим засобом структурування правової інформації та «мовою права».
Ключові слова: юридична конструкція, право, правові явища, структурування правової інформації,
комунікаційний засіб правового середовища.
Зинченко О. В. Юридическая конструкция: правовой феномен и коммуникационное средство правовой
среды
Исследуются юридические конструкции как феномен и коммуникационное средство правовой
среды. Автор обращает внимание, что основным средством теоретической, языковой и логической
обработки фактического правового материала выступает юридическая конструкция. В результате автор делает вывод, что юридические конструкции есть действенным средством структурирования правовой информации и «языком права».
Ключевые слова: юридическая конструкция, право, правовые явления, структурирование правовой
информации, коммуникационное средство правовой среды.
Zinchenko О. Legal structure: the phenomenon of legal remedy and communications environment
Juridical constructions as legal phenomena and communicative means of legal environment are analysed
in the article. The author notes that the juridical construction is a result of modeling, the essence of which is
regulation of proper phenomena.
The author emphasizes, that the legal construction is the principal mean of theoretical, linguistic and logical
operation of factual legal material. Due to assistance of the legal construction, legal phenomena are being
cognized and perfect models, that reflect the structure of these models and their internal connections, are being
created.
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The author considers, that the juridical constructions have their dominating function, both from the
point of view of the phenomenology and from communicative mean as well, that is normally used in legal
environment, and at the same time, it acts as important mean of cognition, implementation and improvement
of law.
The internal exactness and precision of the juridical construction are the bases of its specificity and they
distinguish it as the phenomenon and effective communicative mean from other phenomena of the legal
science. The juridical construction is able to make a structure of all legal principles according to the system,
logic and separate abstract concept and whole conceptual system.
Furthermore, the juridical construction as the model of legal phenomenon distinguishes itself by internal
unity of its components. Being united, it is not a simple arithmetical sum, it is the system with logical unity, that
contains all variety of juridical rights.
The author concludes, that the juridical construction is an effective mean of systematization of legal
information and the «the language of law».
Key words: juridical construction, law, making a structure of legal information, communicative mean of legal
environment.
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ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД
У КОНТЕКСТІ КЛАСИЧНИХ І СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ
НА ПОЛІТИКУ ПРАВА

С

учасній правовій науці відомі різні форми відображення правової реальності. Це правова
свідомість, правовий менталітет, правова ідеологія, правова психологія тощо. Як найскладнішою з форм людської свідомості є світогляд, так найскладнішою формою правосвідомості, вищим теоретичним рівнем її узагальнення є правовий світогляд.
Зміст цих форм та їх співвідношення між собою в різні часи привертали увагу науковців.
Неодноразово розглядалися взаємовпливи правової реальності з різними формами її відоб
раження. Йдеться, зокрема, про вплив правосвідомості на поведінку людини, на правотворчу
та правозастосовну діяльність, та зворотні — вплив правової ідеології, правової психології,
інформації тощо на правосвідомість.
Однак не менш цікаві та важливі питання впливу форм відображення правової реальності
на формування права майбутнього (правову політику), та певні зворотні впливи, що, безсумнівно, наявні, якщо розглядати проблему виходячи за межі суто позитивістських підходів, на
жаль, залишилися поза увагою дослідників.
Історія вітчизняного права наочно демонструє та підтверджує сказане Ф. Тарановським
ще у ХІХ ст. про те, що проблематика de lege ferenda актуалізується саме в періоди суспільних
змін, державних реформ, перехідні для суспільства періоди. Це зумовлює нагальність проблематики права майбутнього саме сьогодні, коли сталі устої трансформуються чи взагалі
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ламаються, коли існуючі принципи перестають задовольняти потреби людини, суспільства
і держави.
Погоджуємося з авторами, які стверджують, що саме правовий світогляд як найвищий
рівень відображення правової дійсності уміщує в собі загальну ідею про право, право ідеальне — таке, яким воно має бути [1]. Отже, саме на рівні правового світогляду відбувається
формування загального вектору для політики права як науково обґрунтованого та аргументованого вироблення ідеалів права та правової політики як державної політики з впровадження
цих ідеалів у право- та державотворення.
На те, що головним завданням «теоретичної» політики права, тобто політики права як
частини юриспруденції, і є формування такої досконалої моделі, бажаного ідеалу права, ми
вже неодноразово звертали увагу [2]. Так, один з найвідоміших теоретиків «відродженого
природного права» П. Новгородцев саме у політиці права вбачав втілення перетворювальної
функції юриспруденції [3]. До речі, прихильники природного права першими звернулися до
вказаної проблематики, хоча, як видається, і не змогли дати якісне наукове обґрунтування
відповідного феномену.
Іншого звучання набуває ця ідея в устах прибічників позитивістського праворозуміння.
Так, С. Муромцев, оцінюючи загальне цивільне правознавство як науку в строгому сенсі,
відводить цивільно-правовій політиці роль мистецтва, або радше техніки (технології), що визначає цілі та прийоми, якими має керуватися законодавець та суддя у пошуку та створенні
майбутнього права [4, с. 27–28]. У такому сенсі політика права видається ближчою до юридичної техніки, аніж до державно-правової політики.
У контексті впливу правового світогляду цікавішим є значення, яке надавав політиці права
автор та послідовний прибічник ідеї інтуїтивного права Л. Петражицький. На думу вченого, це —
можливість свідомо та розумно керувати «правовиробництвом», що дасть можливість відповісти
на законодавчі питання, встановити, яким має бути право, як його змінити, що зберегти, де доповнити для того, щоб воно діяло успішно та згідно з його високою та розумною метою [5].
Звертаючись до сучасних дослідників проблем юридичного світогляду можемо констатувати, що у своїх наукових пошуках вони орієнтуються переважно на позитивістське праворозуміння. Так, Г. Паластрова зазначає, що світоглядний вимір права виявляє ціннісні орієн
тири суто для правотворчої, правозастосовної та правоінтерпретаційної політики держави;
а відображені на рівні юридичного світогляду моральні та правові ідеї, принципи та ідеали
втілюються в життя завдяки інститутам позитивного права [6].
Утім, зведення політики права до суто державної політики, на нашу думку, в цьому контексті звужує зміст правового світогляду та применшує його значення та вплив у формуванні
майбутнього права. Крім того, можливість застосування виключно інститутів позитивного
права, як видається, свідомо обмежує можливості реалізації правових ідей, принципів та
ідеалів не втілених у законодавчі норми.
Виокремлюють такі основні етапи виникнення та розвитку юридичного світогляду:
1) зародження передумов (соціальний, політичний, релігійний та інші інститути), що впливають на особливості юридичного світогляду, його зміст та форми; 2) утвердження єдиних правових начал життєдіяльності суспільства, що характеризуються поєднанням різних
джерел походження: власних (національні звичаї, традиції, ритуали, релігія, ментальність)
та запозичених з інших юридико-світоглядних систем у процесі міжкультурної комунікації;
3) трансформація юридичного світогляду, що відбувається з тих чи інших причин (реформи, революції, війни, глобалізаційні процеси тощо) та призводить до часткової зміни його
змістовного та ціннісного змісту зі збереженням ключових пріоритетів та основоположних
ідеалів [6].
Слід зазначити, що така трансформація правового світогляду відбувається постійно і залежить від низки внутрішніх та зовнішніх факторів. Утім, саме від рівня розвитку юриспру-
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денції, її ролі та місця у суспільному житті залежить, чи буде цей процес спланований і керований історично та науково обґрунтованими ідеалами (виробленими політикою права), або
відбуватиметься згідно з політичною доцільністю та кон’юнктурою поточного моменту.
Дослідження сутності впливів правового світогляду на правотворення може здійснюватися
на різних рівнях і різним філософсько-правовим інструментарієм. Однак визначальною (центральною) проблемою того чи іншого правового світогляду є проблема цінностей.
Яким саме чином аксіологічний вимір правового світогляду впливає на формування політики права спробуємо простежити на конкретно-історичному матеріалі, що його пропонує
нам українська державність початку ХХ ст. Зауважимо, що власне державотворчі процеси
доби української революції 1917–1921 рр. досліджуються нами із застосуванням висновків та
узагальнень концепції перехідної держави, що дає підстави поставити питання про можливість розгляду історико-правової реальності, що сформувалася на Наддніпрянських україн
ських етнічних землях як єдиної держави перехідного періоду у межах якої функціонували
різні за своїми підходами владні режими.
Проблема обрання пріоритетних цінностей та відповідних їм стратегічних напрямів розвитку державно-правових інституцій в різні часи та різними суспільствами вирішувалася
неоднаково.
У постімперський період системні перетворення, одним з яких стало і перетворення права
в ім’я свободи і рівності, призвели до проголошення на різних територіях колишньої Російської імперії низки національно-орієнтованих республік.
Стосовно ціннісних орієнтирів нової української влади, популярною є позиція вчених,
які вважають провідною ідеологією Центральної Ради соціалістичну. Слід однак визнати, що
історія втілення соціалістичної ідеології переконливо свідчить на користь її тяжіння до системоцентричних цінностей.
Не відкидаючи загалом цієї позиції, видається, що представники Центральної Ради посвоєму намагалися вирішити давнє філософське питання співвідношення свободи та рівності, та відповідно співвідношення ліберального та соціалістичного світоглядів. Це відобразилося і в найвідоміших конституційних проектах досліджуваної доби, і, зрештою, в
Конституції УНР 1918 р., де в розділі, присвяченому основним правам громадян, закріплено
як індивідуальні, так і колективні права і свободи, поруч із широким самоврядуванням та
принципом децентралізації влади.
Показово, що незалежність новоутворених держав здебільшого проголошували прихильники республіканської форми правління та демократичних підходів, однак майже скрізь така
форма в конкретно-історичних умовах виявилася нежиттєздатною. Очевидно, що обрання
ліберальних цінностей вимагає іноді неліберальних способів їх захисту.
Зрозумілим це було для П. Скоропадського, яким поруч із принаймні формальним закріпленням у конституційних «Законах про тимчасовий державний устрій України» деяких
ліберальних цінностей (недоторканність особи, недоторканність житла, вільне пересування,
обрання місця мешкання і праці; зібрання, свободу слова і друку, об’єднання у громадські,
організації, свободу віросповідання) [7, с. 491], було створено абсолютно системоцентричний механізм захисту як своєї влади, так і проголошених нею ціннісних орієнтирів. Це дало
підстави оцінювати світоглядну домінанту та базовану на ній панівну ідеологію Гетьманату
як консервативну.
Ще більше тяжіння до системоцентризму виявляє соціалістично орієнтована Директорія,
яка зрештою теж поступається вже абсолютно системоцентричній радянській моделі.
Логіка цих процесів цілком пояснюється твердженням В. Сорокіна, який упевнений, що
для держав перехідного періоду більш підходять цінності системоцентристського правового
світогляду і правової культури, що базуються на солідарності, відповідальності, обов’язках
щодо общини, природи, Бога. Більш того, вчений переконаний, що лише цінності системо-
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центризму дозволяють забезпечити в перехідний період стійкість державно-правового розвитку, громадянський мир та злагоду.
Людиноцентристський тип правової культури, на його думку, можливий лише в суспільстві, яке має високий ступінь стабільності і загальної культури, а також за більш-менш справедливої системи розподілу матеріальних благ. У перехідних суспільствах людиноцентризм
зазвичай обертається диктатурою олігархічної меншості в умовах глибокої соціальної диференціації [8].
До певної міри з цим доводиться погодитися, адже самі є свідками аналогічних процесів,
що відбуваються у сучасних пострадянських суспільствах, які, безумовно, належать до перехідних.
У цьому контексті привертає увагу дисертація Ю. Власової, в якій автор доводить необхідність єдиної державної ідеології для сучасної Росії [9]. Логіка її тверджень дає підстави
висновувати думку про системоцентричний характер такої ідеології, з чим до певної міри
можна погодитися, враховуючи оцінювання російськими вченими стану розвитку сучасної
Російської Федерації як держави перехідного періоду.
Водночас слід зважати на відсутність у сучасній теорії перехідних держав чітких однозначних критеріїв завершення державою перехідного періоду, а отже, складність визначення моменту, з якого обов’язковим є позбавлення від «маркерів» системоцентризму, припустимих
у перехідний період, але абсолютно неприйнятних після виходу з нього. У свою чергу, це
зумовлює невизначеність моменту, з якого перехідність у розвитку перестає бути виправдовувальним фактором для суспільства, що намагається реалізувати ліберально-демократичну
модель правового розвитку, а саме суспільство починає перетворюватися на авторитарне чи
тоталітарне.
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Іванова А. Ю. Правовий світогляд у контексті класичних і сучасних поглядів на політику права
У статті розглянуто погляди вітчизняних дореволюційних та сучасних вчених на правовий світогляд як чинник формування політики права. Прослідковано залежність розуміння та оцінки політики
права від типу праворозуміння.
На прикладі української державності 1917–1921 рр. із використанням висновків та досягнень концепції перехідних держав, проаналізовано реалізацію аксіологічного виміру правового світогляду в
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конституційній правотворчості. Зазначається, що для перехідних суспільств традиційним та до певної
міри виправданим є тяжіння правового світогляду до системоцентристського. Водночас автор акцентує увагу на небезпеці реалізації такого типу цінностей у перехідних державах, враховуючи відсутність
чітких критерії для визнання перехідного періоду завершеним.
Ключові слова: правовий світогляд, політика права, українська державність 1917–1921 рр., людиноцентризм, системоцентризм.
Иванова А. Ю. Правовое мировоззрение в контексте классических и современных взглядов на политику
права
В статье рассмотрены взгляды отечественных дореволюционных и современных ученых на правовое мировоззрение как фактор формирования политики права. Прослеживается зависимость трактовок и оценок политики права от типа правопонимания.
На примере украинской государственности 1917–1921 гг. с использованием выводов концепции
переходных государств проанализировано реализацию аксиологического измерения правового мировоззрения в конституционном правотворчестве. Отмечается, для переходных обществ традиционным
и в определенной мере оправданным является тяготение правового мировоззрения к системоцент
ристскому. В тоже время, автор акцентирует внимание на небезопасности реализации такого типа
ценностей в переходных государствах, учитывая отсутствие четких критериев для признания переходного периода завершенным.
Ключевые слова: правовое мировоззрение, политика права, украинская государственность
1917–1921 гг., персоноцентризм, системоцентризм.
Ivanova A. Juridical world-view in the context of classical and modern views on the law policy
The article discusses the views of domestic pre-revolutionary and contemporary scholars on the juridical
world-view as a factor in law policy. Observed dependence of interpretations and evaluations of the law policies
of the legal consciousness.
On an example of Ukrainian statehood of the 1917–1921th, using the findings of the concept of transitional
states, analyzed the implementation of axiological measurements of the Juridical world-view into the
constitutional lawmaking.
It is noted for transitional societies is traditional system-centered Juridical world-view. At the same time,
the author focuses on the implementation of this type of insecurity values in transitional states, given the lack of
clear criteria for the recognition of transition completed.
Key words: juridical world-view, legal law politic, Ukrainian State of the 1917–1921th, person-centered,
system-centered.
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Олександр Сергійович Кабанець,
аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

Громадянська культура
як чинник демократизації суспільства

У

теорії держави і права демократія, її розвиток та особливості становлення є актуальними
для наукових досліджень. За часів Античності демократії приділялася особлива увага серед філософів та науковців тих часів. Нині у багатьох державах існує демократичний устрій,
багато країн прагнуть мати суспільство з демократичними цінностями. У той же час кожна
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держава має свої індивідуальні особливості побудови та становлення демократичної держави. Таким чином, чинники демократизації та її ціннісні складові є актуальною темою для
наукового дослідження.
Зазначеній проблематиці чимало уваги приділено у працях таких вітчизняних вчених,
як С. Головатого, О. Зайчука, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, В. Селіванова, О. Скакун,
О. Скрипнюка, Ю. Шемшученка та ін.
Досвід розвинутих держав свідчить, що стабільність демократії залежить від дотримання суспільством та державою базових демократичних цінностей. У цьому контексті
Р. Інглхарт зазначає, що еволюція і здатність до виживання масової демократії передбачає наявність серед широкої громадськості деяких підтримуючих її звичок і орієнтацій,
таких як міжособистісна довіра; підтримка демократичних інститутів; визнання індивідуальних прав і свобод тощо [1]. Тобто йдеться про розповсюдження і вкорінення цінностей та установок, які асоціюються з громадянською культурою, загальну характеристику
якої сформулювали Г. Алмонд та С. Верба. Дослідники формують поняття «громадянська
культура» як найбільш сприятливе для встановлення і функціонування демократичних
інститутів. Громадянська культура характеризується високим рівнем взаємної довіри
громадян та їх схильністю до компромісів і терпимості щодо людей з іншими інтересами
та державними поглядами.
На значенні громадянської культури як важливого чинника демократизації акцентують
свою увагу В. Меркель та А. Круасан. У своїх дослідженнях науковці дійшли висновку, що в
тих державах, де домінуючими є інші (відмінні від громадянської) типи політичної культури,
процеси демократизації є дуже тривалими і призводять до появи «дефектних» демократій,
які інституційно відповідають демократичним вимогам, але сутність державно-владних відносин все ще залишається значною мірою авторитарною, що спотворює демократію в цих
країнах.
Аналізуючи особливості становлення демократії в Україні, О. Поклонська стверджує, що
все ще спостерігається вплив тоталітарної правової культури на значну частину населення,
наявність у правовій свідомості принципів егалітаризму та етатизму [2, с. 41].
Згідно з егалітаризмом саме рівність людей забезпечує процвітання суспільства. Там,
де немає рівності, наростають конфлікти, які призводять до розпаду суспільства. Але що
має бути рівним? Розміри особистого добробуту, моральні цінності, становище чоловіків
і жінок? Уроки історії свідчать про те, що прямолінійна інтерпретація соціальної рівності,
наприклад, як зрівняння всього і всіх неспроможна. Розуміючи це, багато дослідників
говорять про рівність можливостей. Але поки що ще нікому не вдалося довести, що хоча
б два індивідуума володіють однаковими можливостями. Чи не означає це, що принцип
рівності взагалі неможливий? На нашу думку, принцип рівності коректний лише у випадку, якщо він інтерпретується як однаковість соціальних законів, у тому числі економічних чи юридичних [3].
У юриспруденції етатизм ставить існування права в нерозривний зв’язок з існуванням
держави і не визнає іншого права, крім як санкціонованого державою [4].
О. Поклонська наголошує на тому факті, що Україна перебувала в складі СРСР
(1922–1991), державний режим якого містив у собі всі ознаки тоталітаризму. У той же час, і
на це звертають увагу науковці, демократизація політичного режиму — це комплексний та
історично довготривалий процес, що залежить від ступеня ментальної готовності народу до
здійснення демократичних процедур [5, с. 403].
Д. Растоу, розглядаючи різні моделі переходу до демократії, дійшов висновку, що на становлення демократії у тій чи іншій державі впливає її історична («генетична») спадщина краї
ни. Дослідник зазначає, що перехід до демократії можливий за умови дотримання таких фаз.

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

185

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Перша фаза полягає у досягненні національної єдності. Поняття «національна єдність»
означає те, що значна більшість громадян потенційної демократії не повинна мати сумнівів
або робити уявних застережень стосовно того, до якого державного співтовариства вони належать. Вимога національної єдності відсікає ситуації, коли в суспільстві є латентний розкол, подібний тому, який спостерігався у габсбурзькій або оттоманській імперіях і присутній
сьогодні у низці африканських країн, так само як і ті, коли, навпаки, є сильна ймовірність до
об’єднання кількох спільнот, за прикладом багатьох країн арабського світу. Демократія — це
система правління більшості. Щоб склад правителів і характер державного курсу могли вільно змінюватися, кордони держави мають бути стійкими, а склад громадян — постійним. За
афористичним зауваженням І. Дженнінгса, «народ не може вирішувати, поки хтось не вирішить, хто є народ». Національна єдність названа попередньою умовою демократизації в тому
сенсі, що воно має передувати всім іншим стадіям процесу — в іншому час його утворення
не має значення. Воно може скластися в доісторичні часи, як у Японії чи Швеції; може випереджати інші фази переходу до демократії на сторіччя, як у Франції, або лише на десятиліття, як у Туреччині. Не має значення і те, яким чином було досягнуто національної єдності.
Можливо, географічне розташування країни було таким, що ніякої серйозної альтернативи
національній єдності просто ніколи не виникало — тут найкращим прикладом є Японія. Теза
про те, що національна єдність являє собою єдину попередню умову переходу до демократії,
має на увазі, що для демократії не потрібно будь-якого мінімального рівня економічного розвитку і соціальної диференціації.
Другою фазою є довготривала державна боротьба, протягом якої народжується і загартовується нова еліта, з’являються інститути громадянського суспільства, зростає участь громадян у державних процесах — відбувається прищеплення суспільству громадянської культури.
Наявність суперечностей і гостра боротьба за державну владу в суспільствах, де відсутня національна єдність, призводить до поляризації суспільства, що загрожує, в свою чергу, дезінтеграцією та розколом за регіональною, етнічною або іншою ознакою.
Третя фаза є фазою ухвалення рішень, насамперед щодо інституалізації базових демократичних процедур.
Четверта фаза — звикання до демократії — це час освоєння громадянами і державною елітою техніки демократії, набуття необхідних для її функціонування навичок, внаслідок чого
демократія починає працювати як відносно відлагоджений і цілісний механізм. Це фаза навчання громадян і розширення державних еліт, фаза освоєння техніки демократії та необхідних на її функціонування навичок і позицій [6, с. 5–9].
У той же час слушною є думка В. Селіванова про те, що практика управління демократичних держав доводить, що законодавство в цих суспільствах спрямоване на заохочення віри
людини у святість права [7, с. 78].
Використовуючи динамічну модель для аналізу державних процесів в Україні, що відбувалися після здобуття нею незалежності, О. Радченко стверджує, що Україна вступила на шлях
демократизації, «проскочивши» першу фазу — досягнення національної єдності. Тому на
другій та третій фазі (зародження нової еліти, довготривала і жорстка політична боротьба та
інституціоналізація базових демократичних процедур), спостерігаємо ті процеси, щодо яких
застерігав Д. Растоу — наростання поляризації суспільства, загроза дезінтеграції за регіональною та культурно-цивілізаційною ознакою. Четверта фаза (звикання до демократизації)
в нашій державі ще не настала.
На думку О. Радченко, демократичний транзит є принципово новим типом державної
трансформації, який характеризується насамперед своїм інституційним спрямуванням,
оскільки головною метою ставить саме інституційний злам та розбудову нових, демократичних інститутів, не виходячи при цьому за межі правового поля [8, с. 280].
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За багатовікову історію в житті українського народу склалися певні звичаї і традиції, поняття про справедливість, істину, правду, мораль, право [9, с. 226]. О. Скрипнюк зазначає,
що демократичні цінності відіграють як регулятивну, так і корегуючу функції. З одного боку,
вони визначають (врегульовують) характер та специфіку взаємовідносин між державою і суспільством, а з другого — є тим орієнтиром, у напрямі якого мають розвиватися суспільство і
держава [10, с. 244].
Важливою ціннісною складовою демократії є принцип верховенства права, на чому акцентують свою увагу відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. Н. Оніщенко зазначає, що принцип верховенства права є одним із основних, основоположних принципів правової доктрини та правового життя. На її думку, вказаний принцип є визначальним при формуванні всіх
інститутів держави і суспільства в цілому. У такому розумінні право виступає найвищою
соціальною цінністю, найголовнішим суспільним орієнтиром. Саме на них має спиратися
законодавець, закріплюючи загальнообов’язкові приписи, надаючи їм нормативного характеру [11, с. 6].
На думку вітчизняних дослідників, у понятті верховенства права переплітаються правові
і політичні, культурні і етичні мотиви, внутрішньодержавні і міжнародні, національні і загальнолюдські аспекти, наукова істина і цінності добра і справедливості, досягнення правової теорії і практичний юридичний досвід, правові ідеї і здоровий глузд [12, с. 41].
У сучасному світі розуміння права передбачає визнання людини найвищою соціальною
цінністю, а забезпечення прав і свобод людини і громадянина — головною метою державної влади. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина, на думку Ю. Кравченка,
включає три елементи (напрями державної діяльності): сприяння реалізації прав і свобод
людини (шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій); охорону прав і свобод людини (шляхом впровадження заходів, зокрема юридичних, для попередження, профілактики порушень прав і свобод людини); захист прав і свобод людини
(відновлення порушеного правового стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності) [13, с. 13].
Розроблення проблем прав і свобод людини (з ліберально-гуманістичних позицій)
пов’язане з іменем І. Канта. Дослідник послідовно відстоював свободу індивіда та рішуче
критикував дуалістичність політики у її ставленні до моралі і права. І. Кант стверджував,
що право людини повинно вважатися священним, яких зусиль це не коштувало б державній владі [14, с. 185].
Важливим кроком щодо поваги і захисту прав людини став вступ України до Ради Європи
9 листопада 1995 р., внаслідок чого Україна прийняла на себе цілу низку міжнародно-правових зобов’язань.
Важливою складовою захисту прав і свобод людини стало створення в Україні інституту
Омбудсмана — уповноваженого з прав людини.
Нині в Україні гостро стоїть питання про реальне забезпечення проголошених засад прав
і свобод людини і громадянина. Україна є одним із лідерів за кількістю заяв, що надходять до
Європейського суду з прав людини. Це свідчить про необхідність системного вдосконалення
вітчизняного законодавства.
Актуальним залишається питання розробки державної концепції щодо напрямів реформування державних структур, відповідальних за захист прав і свобод людини та громадянина.
Як свідчить практика, діюча система державних інститутів не спроможна належним чином
захистити права і свободи людини та громадянина.
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Кабанець О. С. Громадянська культура як чинник демократизації суспільства
У статті виокремлюються та розкриваються базові демократичні цінності, від яких залежить стабільність розвитку демократії. Характеризуються чинники демократизації, зокрема громадянська
культура, верховенство права, забезпечення прав і свобод людини і громадянина тощо. Одночасно
наголошується на тому, що становлення демократії в Україні відбувається через вплив тоталітарної
правової культури. Характеризуються умови переходу до демократії, зокрема: досягнення національної єдності; довготривала державна боротьба, протягом якої народжується і загартовується нова еліта,
з’являються інститути громадянського суспільства, зростає участь громадян у державних процесах;
ухвалення рішень, насамперед щодо інституалізації базових демократичних процедур; звикання до
демократії.
Ключові слова: демократія, демократизація, громадянська культура, верховенство права, права людини і громадянина, національна єдність.
Кабанець А. С. Гражданская культура как фактор демократизации общества
В статье выделяются и раскрываются базовые демократические ценности от которых зависит стабильность развития демократии. Характеризуются факторы демократизации, в частности гражданская
культура, верховенство права, обеспечение прав и свобод человека и гражданина и т. д. Одновременно
подчеркивается, что становление демократии в Украине происходит под влиянием тоталитарной правовой культуры. Характеризуются условия перехода к демократии, такие как: достижение национального единства; долгосрочная государственная борьба, во время которой рождается и закаляется новая элита, появляются институты гражданского общества, растет участие граждан в государственных
процессах; принятия решений, прежде всего по институализации базовых демократических процедур;
привыкание к демократии.
Ключевые слова: демократия, демократизация, гражданская культура, верховенство права, права человека и гражданина, национальное единство.
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Капишін С. М. Проблеми правозаконності: захист прав і свобод людини
Kabanets О. Civic culture as a factor in the democratization of society
The article highlighted and expanded basic democratic values on which the stability of democracy.
Characterized by factors of democratization, in particular civic culture, the rule of law, human rights and
freedoms of man and citizen, etc. It is highlighted that the establishment of democracy in Ukraine is under
the influence of totalitarian legal culture. Characterized by conditions of transition to democracy such as the
achievement of national unity; state long-term struggle, during which the new born and hardened elite appear
civil society, increasing citizen participation in government processes; decision-making, especially for the
institutionalization of basic democratic procedures; habituation to democracy.
Key words: democracy, democratization, civic culture, the rule of law, human rights and civil rights, national unity.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАКОННОСТІ:
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

П

ошук шляхів утілення ідеї про щастя на землі, свободу від страху і злиднів здійснювався протягом всієї історії. Писалися трактати, народжувалися теорії, щось вмирало, але
найцінніше, найсуттєвіше відбиралося і зберігалося, щоб з часом із цих розрізнених фрагментів людство реалізувало свою споконвічну мрію про найкращий державний устрій.
Світова наукова думка кульмінацію переосмислення уявлень про законність пов’язує із
сучасним відродженням ідеї правозаконності (rule of law). Згідно з Ф. Хайєком «концепція
правозаконності є не тільки щитом свободи, а й налагодженим механізмом її реалізації»
[1, с. 124].
Ця проблема для сучасної української юриспруденції явище досить нове і внаслідок цього
маловивчене. Традиційним для представників вітчизняної правової науки було дослідження
категорії «законність». Особливо актуальні для дослідження правозаконності праці зарубіжних правознавців ліберального напряму: A. Дайсі, M. Оукшота, Ф. Хайєка, у яких правозаконність (rule of law) була концептуально розроблена.
Серед сучасних західних дослідників особливу значущість для аналізу концепції правозаконності мають праці Р. Феллона, С. Ігла, Р. Касса, H. Крітца, Т. Зивіскі, Д. Томаса, M. Хорвіца, A. Шайо.
У дореволюційній Росії питання правозаконності висвітлювалися у працях таких великих
російських мислителів, як М. Бердяєв, В. Дурдулевскій, Б. Кістяківський, І. Покровський,
Б. Чичерін.
У розвиток вчення наприкінці XIX — на початку XX ст. зробили свій внесок українські
мислителі М. Драгоманов, С. Котляревський, М. Палієнко та ін.
У радянській юридичній науці, що спирається на доктрину позитивізму, проблема правозаконності була піддана «невиправданому остракізму». У теорії держави і права радянського періоду розроблялася виключно категорія законності. Вагомий внесок у розвиток поняття закон-
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ності зробили М. Александров, М. Байтін, С. Братусь, В. Борисов, М. Вопленко, Д. Керімов,
О. Лукашева, А. Луньов, І. Самощенко, М. Строгович, П. Рабінович, В. Чхиквадзе, Л. Явич
та ін.
Проте всі питання, пов’язані із законністю, у радянську епоху висвітлювалися дуже політизовано та ідеологізовано.
На початку 90-х років XX ст. з’являються нові підходи до розкриття поняття законності, акцентується увага на необхідності вираження у законодавстві «правових засад». У світлі
нових ідей відроджується концепція правозаконності, яка знайшла відображення у працях
С. Алексєєва, Д. Бахраха, В. Вітрука, Х. Гуцерієва, B. Нерсесянца, В. Самігулліна, В. Четверніна.
Традиційну для радянської доктрини концепцію законності продовжує підтримувати
більшість сучасних учених, серед них B. Афанасьєв, А. Єфремов, В. Кудрявцев.
Серед українських правознавців проблема законності вивчалася В. Бабкіним, В. Голов
ченко, В. Зеніним, М. Козюброю, В. Копейчиковим, О. Мироненко, В. Сіренко, В. Цвєтковим, Ю. Шемшученко.
У наш час, коли найбільшою проблемою юридичного світогляду й відповідної йому юридичної 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.
Широке розуміння правозаконності, сформульоване представниками англійської
правової традиції, концептуально спирається на природно-правову і соціологічну школи права. Вузьке розуміння правозаконності, розроблене теоретиками континентальної
правової системи, що базується переважно на цінностях позитивістської теорії праворозуміння.
Англійський юрист А. Дайсі (1835–1922) вперше в історії правознавства проаналізував
категорію правозаконності. У своїх дослідженнях автор визначав правозаконність «як абсолютний авторитет і верховенство чинного законодавства, протиставлені довільним розпорядженням влади, що виключають не тільки свавілля з боку уряду, а й саму можливість діяти в
якихось ситуаціях на свій розсуд».
У працях А. Дайсі поняття правозаконності було синонімом поняття «верховенство права». Принципово важливим для розуміння категорії правозаконності є поняття права, сформульоване А. Дайсі. Згідно з теорією цього науковця право — це «вираження прав людини,
встановлюване та проведене в життя судами». Права людини — об’єктивна категорія, «вони
виходять за межі закону в тому сенсі, що існували до появи законів» [2, с. 194].
У 1763 р. ідея правозаконності фактично вперше була заявлена в англійському суді.
Дж. Уїлкс, член парламенту і видавець газети «Норт Брітон», був заарештований за критику
королівської мови на підставі «загального ордера на арешт», тобто ордера, в якому не вказано, де повинен бути проведений обшук, які предмети підлягають конфіскації і які особи
затримані. За позовом Дж. Уїлкса Міністерству внутрішніх справ Великої Британії довелося
виплатити йому значну грошову компенсацію (в розмірі 1 000 фунтів) за незаконний арешт.
Цей випадок яскраво продемонстрував, що загальні закони поширюються і на державних
чиновників, що є важливою вимогою правозаконності.
Дослідження положень основоположних правових документів дало А. Дайсі достатні підстави для оголошення правозаконності основним принципом британської конституції та
виокремлення трьох положень, що становлять фундамент концепції правозаконності:
1. Нікому не може бути винесено покарання чи заподіяно фізичний або матеріальний збиток у законному порядку інакше, як у випадку безсумнівного порушення особистістю за-
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кону, що повинно бути встановлено звичайним державним судом країни в обумовленому
законом порядку;
2. Жодна людина не стоїть над законом, кожна людина будь-якого прошарку і в будьякому стані є суб’єктом загальних законів королівства і підлягає юрисдикції звичайних судів;
3. У Великій Британії конституційні закони, як і в інших країнах, природно становлять
частину конституційного кодексу, є не джерелом, а наслідком прав людини, які встановлюються та проводяться у життя судами. Основне джерело права в англосаксонській правовій
системі — правовий прецедент: судовий чи адміністративний.
Доктрина правозаконності, сформульована А. Дайсі, ґрунтується на певній сукупності
принципів:
1) обмеження дискреційних повноважень влади;
2) незалежність судової влади;
3) доктрина судового прецеденту;
4) обмеження правотворчої діяльності виконавчої влади.
Концепція правозаконності мала опонентів серед представників англійської правової
думки. Одним з головних опонентів виступив А. Дженінгс, який назвав конструкцію правозаконності «приматом політики вігів». Так, у його праці «Закон і конституція» концепція
правозаконності піддається критиці за двома основними напрямами [3, с. 123].
По-перше, А. Дженінгс вважає, що конструкція правозаконності надає дуже велике значення проблемі прав особистості. На думку автора, у межах «держави загального благоденства» державні чиновники наділяються значною дискреційною владою стосовно громадянина. Так, наприклад, в інтересах ефективності землеробства в цілому держава може позбавити
землі окремого орендаря, а для будівництва суспільно значущих закладів змусити власників
розлучитися зі своїми будинками під знос.
По-друге, А. Дженінгс спростовує положення про те, що суд перешкоджає перевищенню владою прав. Основний аргумент правознавця полягає у тому, що суди можуть тільки
зміцнювати закон у тому вигляді, в якому він існує, але ніяк не гарантують «правильності»,
«справедливості» закону. Більше того, А. Дженінгс стверджує, що парламент у своїх діях не
обмежений приматом закону, а тому куди більш виправдано говорити про примат парламенту як основного принципа конституції.
Активним противником концепції правозаконності виступив Дж. Дональдсон. На його
думку, «парламент пише музику, а суди, подобається вона їм чи ні, повинні її виконувати»
[3, с. 132].
У сучасних умовах загальновизнані невід’ємні права людини набувають безпосереднього
юридичного значення у вигляді юридичної реальності. На суспільному рівні варто зазначити,
що передумовою законності є об’єктивна соціальна потреба зберігання цінності людського
суспільства, опосередкована встановленням юридичних правил загальнообов’язкової поведінки, які сприяють нормальному функціонуванню суспільного організму, 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 формуватися «законовідповідно», поведінка їх суб’єктів враховувати потреби законодавства, а невиконання юридичних обов’язків тягти за собою передбачену законом відповідальність [4, с. 3].
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;
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• проведення реформування судової системи і кримінальної юстиції;
• окрему увагу потрібно приділити затвердженню законопроектів та впровадженню законів про доступ до публічної інформації, громадського радіомовлення, подолання
зловживань у медійній сфері (забезпечення демократії у сфері свободи слова, у зв’язку
з цим вдосконалення функцій Гуманітарної ради);
• окремим вектором юридичної практики має стати вдосконалення норм законодавства
щодо діяльності громадських організацій;
• особливу увагу необхідно спрямувати на вдосконалення правових норм, пов’язаних із
безоплатною правовою допомогою;
• терміновим заходом потрібно вважати запровадження посад омбудсманів зі спеціальною компетенцією, а можливо, й організацію їхньої 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 порушених 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 населення 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.
Слід зазначити, що законність є найадекватнішою формою закріплення правопорядку.
Якщо закон означає офіційне визнання масштабу свободи, то законністю є вимога дотримуватися такого масштабу, а режим законності — це стан суспільних відносин, за якого цей рівний та відносно справедливий масштаб свободи може бути реально використаний суб’єктами
права [4, с. 3].
Це явище в повному обсязі може існувати тільки за демократичних політичних режимів,
які здатні забезпечити прийняті закони, адекватні сутності права [5, с. 28].
Дотримання законів, які санкціонують 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 обставинами. По-перше,
тим, що акти влади, які санкціонують свавілля, не мають юридичних норм, що віддзеркалюють об’єктивну необхідність (чинник об’єктивної якості). По-друге, тим, що такі акти
виключають 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 позитивного права. А оскільки в сучасному громадянському суспільстві
правовий порядок, інакше кажучи, правовий устрій покликаний виражати законність, ґрунтується на гуманістичному праві, і, отже, передусім на природних невід’ємних правах людини, то і сам устрій юридичних відносин має набувати природно-правового характеру. Тобто
має ставати настільки обов’язковим і жорстким, як і сама природа [6, с. 475].
Найважливіша відмінна риса правозаконності полягає в тому, що окрема людина виступає
за свого природного, природженого статусу як вільна особистість, і тому існує загальна можливість кожному вчиняти по своїй волі, за своїм розсудом — скрізь, у будь-якому випадку,
без будь-якого дозволу, лише б ця дія не була прямо заборонена законом. При цьому є низка
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сфер у житті суспільства (охорона здоров’я, дорожнього руху, використання шкідливих для
людини речовин, безпека людей та ін.), де дозвільні начала зберігають істотне значення і для
окремої людини. Але це не змінює суть загальнодозвільного принципу, що має пріоритетне
значення для особистості, людини.
Зазначимо, що загальнодозвільний принцип щодо громадян був урочисто проголошений у документі Французької революції — Декларації прав людини і громадянина. У статті 5
Декларації записано: «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» [7, с. 1].
Загальнодозвільне начало є основою презумпції правомірності поведінки, яка означає, що
будь-який вчинок, який завгодно акт поведінки громадян або їх об’єднань вважається правомірним, поки не встановлено у належних процедурах невідповідність цієї поведінки закону,
тобто поки не встановлено у діях згаданої особи події правопорушення.
У вітчизняній юриспруденції розуміння правозаконності як вимоги, передусім до
державної влади, прокладає собі шлях у різні способи. Так, О. Скакун формулює вимоги законності, пов’язуючи їх із діяльністю держави, правотворчою діяльністю, формою і
процедурою цієї діяльності, вимогами законності у сфері реалізації (переважно застосування) права [8, с. 719–729].
Крім того, О. Скакун зазначає, що принцип верховенства права як явище загально
соціальне за своїм обсягом є більш широким, ніж правова держава, і в такому сенсі означає,
що право має панувати в громадянському суспільстві, державі, її правовій системі, тобто
охоплювати усі сфери життєдіяльності людини, включаючи й міжнародну сферу, а не лише
державу.
Верховенство права означає корегування правом відносин між державою, суспільством
(його більшістю і меншістю) та людиною, «тримання» держави під контролем суспільства,
несуперечливість правової системи. Крім того, верховенство права передбачає рівну гарантованість основоположних прав і свобод людини як головного суб’єкта громадянського суспільства; збереження особистої автономії кожної людини, узгодженість її прав з правами
інших осіб, соціальних груп і суспільства; реалізацію не лише прав, а й обов’язків; отже, забезпечення функціонування суспільства як громадянського. Без громадянського суспільства
не відбудеться правова держава й не здійсниться верховенство права [9, с. 11–12].
Взаємозв’язок прав і обов’язків громадян із найбільшою ясністю демонструється саме
в режимі законності і правопорядку. Права і свободи людини тому і стають юридичними,
що включають підтримувані законом вимоги: 1) до всіх не порушувати їх і не перешкоджати
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. Остання
з перерахованих вимог забезпечена правом звернення до суду.
Примітивізація конструкції законності фактично позбавляє українських громадян права вимоги зміни чи скасування «правопорушуючих» законів, що обмежують або порушують
права людини. Формальна 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 у межах догматичної позитивістської концепції значно
ускладнює відправлення правосуддя. Стикаючись при вирішенні конкретної справи з «правопорушуючим» законом, судді не мають дієвих важелів для його скасування, у наслідок чого
виноситься формальне «правопорушуюче» рішення.
При дослідженні питання правозаконності виникає теоретична проблема, яка стосується
«правового» і «неправового» закону. Ця концепція є однією зі складових ліберально-юридич-
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ного підходу до праворозуміння. Так, В. Нерсесянц під правом розуміє загальнообов’язкову
систему норм, які відповідають принципу формальної рівності, та може співпадати чи не
співпадати з формою його вираження — законом. У першому випадку закон вважається правовим, у другому — неправовим. Звідси висновок: загальнообов’язковим є тільки правовий
закон [10, с. 789].
У згаданому питанні Ю. Шемшученко вбачає щонайменше три аспекти. Перший із них
стосується структури закону. Її становлять норми права, і у цьому значенні кожний закон є
актом правовим з усіма наслідками, що з нього випливають.
Другий аспект пов’язаний зі змістом закону. Останній має враховувати загальновизнані
принципи права (рівності, справедливості, гуманізму тощо). Але в силу і суб’єктивних і
об’єктивних обставин так буває не завжди. В останньому випадку йдеться про неякісні закони.
Говорити про те, що такі закони є «неправовими» можна тільки з певною мірою умовності, бо для доведення цього потрібні відповідні легітимні структури та процедури.
Зокрема, Конституційний Суд України дає юридичну оцінку закону не з погляду його відповідності загальним принципам права, а відповідності Конституції України. У цьому випадку йдеться про конституційність чи неконституційність закону. Тільки після визнання цим
судом неконституційності того або іншого закону можна без застережень говорити про те,
що відповідний закон був «неправовим».
Третій аспект стосується суб’єктивного тлумачення закону в процесі його застосування.
Тут концепція «правового і неправового» закону є теоретичним підґрунтя для довільних дій
певних політичних сил чи інших суб’єктів правовідносин. Зокрема, під час «помаранчової
революції» в Україні деякі гарячі голови закликали не керуватися законами, які, на їх думку,
не є правовими.
Абстрактні міркування, які протиставляють «добре» право «поганому» законові, є в своїй
основі деструктивними. Вони не тільки підривають повагу до закону, а й суперечать принципові, за яким закон діє доти, доки не буде скасований у встановленому порядку.
Таким чином, концепція «правового і неправового» закону при її зовнішній привабливо
сті має свою невизначеність. Беззастережне сприйняття її пов’язане із загрозою ерозії законності в країні [11, с. 37].
Навряд чи треба говорити, що якість законів беспосередньо впливає на їх престиж у суспільстві. Адже закон повинен бути не тільки написаний, прийнятий та офіційно опублікований, а й зрозумілий та усвідомлений тими, кому його належить виконувати. При цьому
повинен бути зрозумілий саме так, як цього хотів законодавець. Правозастосовувачам повинно бути ясно, як співвідноситься новий закон із раніше виданими, як він вбудовується у
загальну систему законодавства, які конкретні дії на виконання нового закону вимагаються
від них самих. На жаль, якість нашого законодавства ще далека від бажаного, що аж ніяк не
сприяє вирішенню одного з основних нині завдань: встановлення у країні правового порядку
і формування режиму ефективної правозаконності.
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Капишін С. М. Проблеми правозаконності: 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.
Капышин С. Н. Проблемы правозаконности: защита прав и свобод человека
Анализируется соотношение категорий «законность», «правозаконность» и «правопорядок». Отмечено о необходимости обеспечения прав и свобод человека путем укрепления авторитета закона. Аргу
ментируется, что современному правопониманию 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 человека.
Kapyshin S. Problems of the rule of law: the protection of human rights
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 officials.
Key words: right, law, rule of law, legality, law and order, human rights and freedoms
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Д

ослідження формального вираження джерел права як теоретичної категорії, так і засобу зовнішнього вираження права має заступницький характер. Обґрунтовуючи власну
теоретичну концепцію багаторівневої системи джерел права, нам необхідно виокремити
особливості ідей про джерела права, які розробляються у межах радянської юриспруденції
з огляду на те, що одні з них і досі зберігають своє значення у сучасних умовах, а решта потребує переосмислення у зв’язку з об’єктивними потребами суспільної дійсності та змінами
правового впливу. Аналіз концептуальних підходів до формального вираження джерел права
у радянській та пострадянській юридичній науці є актуальним як у теоретичному, так і практико-прикладному аспектах.
Проблематика джерел права не належить до малодосліджених у науці. У радянський
період вона отримала свій науковий аналіз у монографічних та навчальних працях, а також у наукових статтях і тезах доповідей на конференціях. У зв’язку з цим необхідно згадати праці С. Алексєєва, Н. Гранат, С. Зівса, Д. Керимова, М. Козюбри, С. Кечекьяна,
В. Нерсесянца, Л. Завадської, А. Піголкіна, С. Полєніної, П. Рабіновича, О. Шебанова,
Б. Ебзеєва та ін.
Однак необхідно зазначити, що наукові ідеї щодо джерел права того періоду не вирізнялися одностайністю наукових поглядів вчених, які становили наукову основу сучасних досліджень проблеми джерел права.
Перш ніж зробити узагальнення обґрунтованих та поширених у радянський період наукових ідей, на нашу думку, необхідно зазначити, що процес формування та розвитку радянської марксистсько-ленінської теорії держави і права та юридичної науки здійснювався за несприйняття державності і права у її класичному значенні. Йдеться про необхідність
зміни буржуазної правової ідеології марксистсько-ленінською та про виникнення держави і
права вищого історичного типу. Саме це обумовило необхідність визначення особливостей
початкового етапу розвитку радянської юридичної науки та аналізу проблем джерел права,
що мало класовий характер і було спрямовано на відображення інтересів держави трудящих.
Особливостями класового етапу формування ідей щодо джерел права є такі:
• відсутність положень про соціальну необхідність джерел права;
• відсутність досліджень проблем соціальної цінності джерел права і права в цілому;
• важливе значення надавалося закону як вищому за юридичною силою джерелу права.
Відсутність фундаментальних наукових досліджень джерел права у 1917–1930 рр. обумовлюється поширеною в той період ідеєю щодо заміни у майбутньому правової регламентації
на свідоме, добровільне виконання правил комуністичного співіснування всіма членами суспільства. Показовою у цьому розумінні є праця В. Леніна «Держава і революція» [1, с. 1–20],
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в якій обґрунтовано необхідність узгодження правових інтересів суб’єктів суспільних відносин з інтересами суспільства.
Однак необхідність функціонування держави потребувала правової форми. Саме тому
становлення соціалістичного права, його інституціоналізація відбувалася у результаті діяльності уповноважених на здійснення правотворчості державних органів. Це обумовило становлення та тривале існування періоду позитивного розуміння джерел права. У навчальній
літературі зазначеного етапу, що продовжувався до 80-х років минулого століття, було характерним твердження про те, що в межах соціалістичного права саме нормативні акти є його
основними формами. Будь-які інші форми права (правовий звичай, судовий та адміністративний прецедент) не можуть відповідати потребам суспільства як нормативні акти [2, с. 61].
Нормативно-правові акти визначалися такими, що відповідають творчій ролі соціалістичної
держави. За допомогою нормативних актів, як зазначали вчені, держава забезпечує ефективне вдосконалення суспільних відносин. З цього приводу В. Синюков зазначав, що правовій
системі соціалізму у ролі юридичного джерела притаманний лише нормативний акт як веління загального характеру про необхідну поведінку [3, с. 395].
Визнання у ролі основного джерела формування права держави обумовило визнання пріоритетної ролі серед формальних джерел соціалістичного права закону. Відповідно, значний
розвиток як на рівні правової теорії, так і практики державно-правового будівництва отримав принцип верховенства закону у правовій системі соціалізму. У фундаментальній праці
Ю. Тихомирова «Теорія закону» зазначається, що принцип верховенства закону в умовах соціалізму має значення важливого принципу всієї правової системи [4, с. 89].
Відповідно до радянської доктрини закону підзаконні акти приймалися на виконання закону та відігравали значну роль у регулюванні суспільних відносин. Хоча на практиці вони
часто спотворювали та ускладнювали процес реалізації закону.
Наукову характеристику цього періоду найбільш вдало зробила Л. Завадська, зазначивши,
що в радянський період була розвинута цілісна система аргументації, яка утворювала каркас
радянської доктрини закону. Але виникає питання: наскільки пристосована і в якій частині
вона може бути використана сьогодні в процесі становлення нових суспільних відносин як
доктрина, розроблена в умовах тоталітарного режиму? [5, с. 4]
На нашу думку, зазначений період характеризується поглибленим вивченням джерел права та обґрунтуванням принципу законності та верховенства закону. Проте однобічне розуміння закону як акта, прийнятого державою, з метою втілення її волі та тиску на суспільство,
в цей період є переважаючим.
З початку 80-х років ХХ ст. важливого значення набуває концепція правової держави.
Доктрина закону в умовах формування правової держави суттєво змінюється та наповнюється новим змістом. Це стосується як появи нових законів, так і змістовної характеристики закону, соціальної обґрунтованості, економічних і політичних гарантій реалізації,
якості та ефективності законів та припустимих меж законодавчого регулювання суспільних відносин. Майже революційний характер має обґрунтування ідеї про три складові закону, без яких він не в змозі забезпечити стабілізацію суспільного порядку. Йдеться про
матеріальні норми, що закріплюють права та обов’язки суб’єктів, процесуальні засоби
реалізації прав і обов’язків, що забезпечують формальну рівність нерівних суб’єктів, та
процесуальні засоби захисту і відновлення порушеного матеріального чи процесуального
права [5, с. 4–5].
У цей же період необхідно вказати на активізацію досліджень проблеми співвідношення права і закону через неможливість ототожнення цих понять. Вона розпочалася
у період перебудови та продовжується і до нині, хоча у той період вона, здійснюючись
у межах соціалістичного правознавства, перебувала під впливом офіційних ідеологічних
установок. Обґрунтовується принцип верховенства конституції, який, на думку вчених,

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

197

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

повинен залишатися провідним принципом формування всієї системи формальних прав
[6, с. 33]. Однак загальна тенденція розвитку системи наукових положень щодо формальних джерел права у радянський період може бути оцінена таким чином: «Хоча стосовно
решти світу визнавалася множинність джерел права, що сформувалася у процесі історичного розвитку, в умовах радянської правової системи, по суті, єдиним джерелом права був
нормативний акт» [7, с. 142].
Що стосується судового прецеденту, то в радянській правовій науці він розглядався як
формальне джерело права, що має місце у правових системах певних держав. Визнання судового прецеденту у ролі самостійного джерела позитивного права вважалося посяганням
на принципи соціалістичної законності та правопорядку. Висловлювання радянських правознавців на адресу судового прецеденту були категоричними. «Судовий прецедент є неможливою формою для соціалістичного права, оскільки за режиму соціалістичної законності судові та адміністративні організації повинні застосовувати право, а не творити його» [8, с. 39].
Навіть у фундаментальній праці С. Зівса «Джерела права» значне місце належить критиці
поглядів радянських вчених, які пропонували надати певним рішенням судових органів статусу офіційних джерел права поряд із законом [9, с. 178–185]. Віднесення судової практики
до формальних джерел права суперечить принципу верховенства закону та підзаконності судової діяльності [9, с. 190–191]. О. Жидков визначає судовий прецедент як винятковий та
такий, що поступово, з розвитком законодавчих джерел права, втрачає свою значущість правового феномену [10, с. 29].
Означені вище висловлювання відображають основну, однак не єдину тенденцію розвитку уявлень радянських вчених щодо ролі та місця прецеденту в системі формальних джерел
права. Принаймні, актуальними і сьогодні можуть бути визнані дослідження Л. Явича, який
ще у 1976 р. обґрунтував думку про те, що судова правотворчість не є порушенням принципу
соціалістичної законності. Навпаки, судова практика є засобом заповнення прогалин у праві
саме в інтересах законності. Тому краще офіційно надати певному органу таке повноваження, ніж з мовчазної згоди припускати це всупереч законоположенням [11, с. 144].
Отже, ще в епоху радянської юриспруденції Л. Явич зазначав, що «позбавлення судів правотворчої функції має сторону свій темний бік» [11, с. 140].
При дослідженні цього питання у радянській науці 90-х років можливо виявити загальні тенденції наукових пошуків. Це знайшло відображення у працях В. Баранова, С. Ботова,
А. Венгерова, С. Полєніної, В. Синюкова та ін. У цей час окреслилася тенденція майже одностайного визнання вченими факту багатоманітності формальних джерел радянського права.
Так, В. Синюков зазначав, що «у правовій системі всі різновиди джерел володіють цінністю. Потрібно боротися не з певними їх різновидами, а з низькою якістю їх змісту, форми,
некультурним використанням. Соціальна та правова цінність не є привілеєм будь-яких різновидів джерел правової форми» [3, с. 359–360].
Відомий радянський вчений А. Венгеров зазначає, що «питання про судовий прецедент,
судову практику не має однозначного вирішення, залежить від етапів розвитку правової системи того чи іншого суспільства, традицій та тенденцій. Однак історично та теоретично стає
безсумнівним той факт, що судовий прецедент дійсно був і є у багатьох суспільствах формою
права і як такий вивчається теорією права» [12, с. 134].
Підсумовуючи вивчення ідей про роль судового прецеденту, вважаємо за необхідне зазначити негативне ставлення до визнання судового прецеденту у ролі формального джерела
права. Це пояснюється відповідним рівнем політизованості права та переважаючим типом
праворозуміння. Головна відмінність країн романо-германської та англосаксонської правових сімей полягає саме у розумінні права. Країни римської правової традиції сприймають
право як систему норм, тобто загальних, абстрактних приписів, що виходять, головним чином, від законодавця. Що стосується країн англосаксонського права, то воно розуміється як
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сукупність прецедентів, що створюються суддями, тобто основою формування права є судова
правотворчість.
У сучасній юридичній науці відбуваються суттєві зміни в розумінні права. Хоча такі його
характеристики, як загальнообов’язкова нормативність, вираженість у законах та підзаконних актах, які приймаються органами законодавчої та виконавчої влади, інтегративний напрям праворозуміння, що розвивається у сучасній науці, не применшує цих основоположних
характеристик позитивного права, однак сприяє можливості казуального правового регулювання та розширення меж поширення прецедентного права.
Становлення соціалістичної держави і права було пов’язано з відмовою від використання
звичаєвого права. Відповідно, правові звичаї, які виникли раніше, не включалися до системи
формальних джерел соціалістичного права. Окрім цього, політика держави була спрямована
на зміцнення позиції єдино можливого в умовах соціалістичної держави формального джерела права — закону. Інтенсивний розвиток соціалістичного законодавства не стимулював
процесу становлення нових звичаїв, більше того, суттєво стримував його. Деякі вчені зазначали, що в умовах соціалістичного суспільства «звичай значною мірою втратив свою роль
джерела права, але про повну відмову від звичаєвого права говорити немає підстав, тобто звичаї залишаються формою права, оскільки, щоб встановити, що в суспільстві є справедливим,
необхідно враховувати звичаєву поведінку людей» [13, с. 8]. Це обумовлюється практичним
призначенням звичаю, що полягає у доповненні до закону та можливості сприяння розумінню його змісту, тобто можливості бути його джерелом.
Подібна ситуація з таким формальним джерелом права, як нормативний договір, який не
міг повноцінно розвиватися у межах соціалістичної юридичної практики. Нормативні договори, з погляду радянських правознавців, відігравали значну роль у формуванні федеративних відносин між соціалістичними республіками. Однак ця проблема була предметом дослідження швидше історичної науки та конституційного права. Що ж стосується нормативних
договорів у сфері приватного права, то вони аналізувалися лише як колективні договори у
межах трудового права [15, с. 405].
На нашу думку, всебічний аналіз системи формальних джерел права в сучасній юридичній
практиці обов’язково передбачає вияв тих суспільних відносин, де найбільш доцільно саме
договірне регулювання, а також вивчення всіх різновидів нормативних договорів, які мають
місце в сучасному суспільстві.
Зазначимо, що у радянський період принципам права було присвячено низку праць загальнотеоретичного [15] та галузевого характеру [16]. Незважаючи на те, що принципи права
не визнавалися джерелами права в радянському правознавстві, деякі автори вказували на їх
важливе значення у правотворчій діяльності держави. Так, на думку Л. Явича, принципи права є орієнтиром правотворчої та правозастосовної діяльності органів держави. Їх дотримання
забезпечує нормативний розвиток і функціонування правової системи. Вчений зазначав, що
«лише враховуючи утверджені принципи правової системи, діяльність із підтримання законності та забезпеченню права досягає чи може досягти тих соціальних цілей, які перед нею
висуває суспільство» [17, с. 149].
У сучасний період правового розвитку питання про принципи права як джерело правотворчої та правозастосовної діяльності суб’єктів права набуває особливої значущості. Саме
принципи права, що розглядаються як стрижень правового регулювання, можуть відігравати
роль своєрідного мосту, який поєднує в епоху реформ дух і букву закону. Очевидно, що особливу значущість принципи права набувають у періоди реформ, які обґрунтовуються певною метою. У системі регуляторів поведінки людей саме принципи є найбільш доступними
для всіх, оскільки засновуються на моральності, звичаях та традиціях. Необхідно зазначити,
що ще у 90-х роках минулого століття вчені наголошували на особливій значущості принципів для виконання функцій права. Так, В. Бабаєв зазначав, що «принципи права, разом з
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юридичними нормами, у змозі регулювати суспільні відносини. Вони не лише відзначають
загальні напрями правового впливу, а й можуть бути покладені в основу обґрунтування рішення щодо конкретної юридичної справи» [18, с. 133]. Навіть досконале з погляду юридичної техніки позитивне право може стати «мертвим», якщо суб’єкти не знайдуть у ньому
тієї системи духовних цінностей, принципів, які можуть виправдати примусовість правового
регулювання і його відносну справедливість.
Незрозумілі формулювання закону пізнаються людиною після набуття на основі життєвого досвіду уявлень про добро і зло, провину та відповідальність, справедливість і несправедливість.
В основу будь-якого закону повинні покладатися принципи права, уособлюючи свободу, справедливість гуманізм. Не дивно, що уявлення про право, що не спроможне піддатися логічному поясненню, у радянські часи видалялося із науки і життя. Все це призвело до того, що право відчужувалося від людини. Хоча вирішення багатьох проблем і
завдань сучасної теорії та практики можливе за умови аналізу досвіду минулого, виокремлення його позитивного та негативного значення. Об’єктивному дослідженню природи
права та його ролі у сучасному суспільстві буде сприяти і вивчення всього багатоманіття
його джерел.
Зазначене вище дає підстави для таких висновків: впродовж радянського періоду перевага надавалася закону як основному формальному вираженню права, що відображає основну
роль держави у правотворчості; суттєво та штучно применшувалося значення для радянської
юридичної практики таких форм права, як звичай, нормативний договір, судовий прецедент
та принципи права; у радянський період були закладені ідеї щодо розуміння різноманітних
форм вираження права та можливостей їх використання. Саме ці наукові ідеї щодо уявлень
про джерела права й утворюють основу можливостей їх вдосконалення у сучасній теоретикоправовій науці та юридичній практиці.
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Корольова Ю. В. Сприйняття формального вираження джерел права у радянській та пострадянській
юридичній науці
У статті аналізуються етапи становлення формального вираження права у радянській юридичній
науці. Виокремлено класичний, позитивістський етапи та етап перебудови, що визначають еволюційність розуміння цієї категорії. Автором обґрунтовано значення ідей радянської та пострадянської
науки для сучасних підходів до розуміння формального вираження джерел права.
Ключові слова: форма права, закон, принципи права, судовий прецедент, правовий звичай, нормативний договір.
Королева Ю. В. Восприятие формального выражения источников права в советской и постсоветской
юридической науке
В статье анализируются этапы становления формального выражения права в советской юридической науке. Исследовано классический позитивистский и перестроечный этапы эволюционного понимания этой категории. Автором обосновано значение идей советской и постсоветской науки для
современных подходов к пониманию формального выражения источников права.
Ключевые слова: форма права, закон, принципы права, судовой прецедент, правовой обычай,
нормативный договор.
Koroleva Y. Perception of formal expression of sources of right in soviet and postradyanskiy legal science
This article analyzes the stages of formal expression rights in the Soviet legal science. Namely classic
stage that led to some exaggeration value compared with the state government and the right, causing
small attention of scientists to study the sources of law and its formal expression; stage characterized by
positivism excess of the legal act as a form of law and ignoring other ways of expression; adjustment period
was marked by the emergence of ideas about the possibility of the Soviet legal practice except legal act,
judicial precedent, custom regulatory contract and principles of law. The author substantiates the value of
ideas of Soviet and post-Soviet science to modern approaches to understanding the formal expression of
the sources of law.
Key words: form of right, law, principles of right, legal precedent, legal consuetude, normal agreement.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВА І ПОЛІТИКИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

П

олітика в найбільш абстрактній формі зазвичай інтерпретується як сфера взаємовідносин між класами, партіями, націями, народами, державами, соціальними групами, владою і населенням, громадянами та їх об’єднаннями. Це — важлива і складна сфера суспільного життя, самостійний світ політичних цінностей та інтересів [1, с. 69–76].
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Політика є сферою людських відносин (формою людського спілкування) із приводу влади
(частіше державної влади). Політична влада, яку ми розглядаємо як взаємовідносини та взаємозалежність керованих і керуючих, набуває риси субстанціональності, коли ми аналізуємо
її як стійкий асиметричний баланс сил та інтегральну рівновагу свободи, що відображають
стан позицій і статусів, потенціалів та ресурсів, інтересів і цінностей. З цього погляду політика являє собою «об’єктивну реальність» і «дійсність буття», виступаючи як реально існуюче
«силове поле» та відносно автономна сфера суспільного життя, змістовною частиною якого є
відносини «вплив — влада — вплив», а механізмом — активність суб’єктів політики з приводу
влади, що проявляється насамперед через взаємодію індивідів і соціальних груп із політичними інститутами. З одного боку, поле політики — результат навмисної практики суб’єктів
політики, з другого — воно має стосовно цих суб’єктів об’єктивну форму буття.
Слід зазначити, що розглядати політику лише як об’єктивне «силове поле» недостатньо,
оскільки її «внутрішній» механізм становлять саме суб’єктивні установки, дії суб’єктів політики, а також суб’єктивоване функціонування і розвиток політичних інститутів, які залежать
від рівня правової культури кожного із суб’єктів політики, адже рівень правової культури є
показником активності суб’єктів права в політичній та правовій сферах.
Право і політика тісно взаємодіють між собою протягом усього існування цивілізації, регулюючи життєдіяльність суспільства. У різні історичні періоди відносини «право» і «політика»
складалися по-різному. З одного боку, є очевидним безпосередній вплив політики на право,
причому нерідко шляхом жорсткого політизування всієї правової сфери суспільства (зокрема і силовими методами), що призводило до колоніальних війн у XVII–XVIII ст. (зіткнення
«цивілізації» і «варварства»), до знищення витворів мистецтва і діячів культури у 30-х роках
XX ст. у Радянському Союзі й у 40-х роках ХХ ст. — у нацистській Німеччині, до «культурної
революції» Мао Цзедуна в Китаї, до ідеологізації культурної сфери суспільства в соціалістичних країнах за часів «холодної війни» тощо.
Аристотель визначав політику як мистецтво управління державою. Демокрит вважав таке
мистецтво найвищим з усіх мистецтв. У ХІХ ст. ці ідеї були розвинуті М. Вебером, В. Гумбольдтом, К. Марксом, Ф. Енгельсом та іншими ученими. Сучасні науковці, спираючись
на мислителів минулого (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-М. Монтеск’є та ін.), наголошують, що політика — це також мистецтво можливого, мистецтво компромісів, мистецтво узгодження бажаного й об’єктивно досягнутого, вміння враховувати виклики життя. За межами можливого починається волюнтаризм, суб’єктивізм, а нерідко й авантюризм
[2, с. 237–239].
Політика структурно включає різні політичні інститути, чинники і процеси. Механізми
правління у межах різних державно-правових систем, ставлення людей до інститутів влади,
механізми забезпечення єдності й функціонування політичної системи, необхідні для ут
вердження і збереження порядку і реалізації інших життєво важливих цілей [3, с. 360–368].
Однією з основоположних категорій політичного світу, що забезпечують його універсальність у тій чи іншій країні, є закон. Як зазначає Б. Вишеславцев, «закон є першою субстанцією влади. Усі великі володарі й царі були передусім законодавцями (Соломон, Наполеон
та ін.). У законі й засобами закону влада суттєво змінюється, вона перестає бути сваволею і
стає загальнообов’язковою нормою» [4, с. 263].
Упродовж існування ідеї законності у людей склалося певне сприйняття закону і всього,
що з ним пов’язано. Його наявність чи відсутність і сьогодні є ознакою ефективності, взаємодії людей у будь-якому суспільстві. Наявність різних законодавчих актів у державі дає
змогу скласти уявлення про рівень розвитку в ньому культури політичного і правового. Чим
краще народ розуміє і приймає ці закони, тим частіше бере участь у їх реалізації, тим чіткіше
вони відображають потреби й інтереси всіх громадян, тим вищий рівень політичної і правової
культури всього суспільства в цілому.
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Для успішного функціонування будь-якої демократичної держави необхідно, щоб усі положення, затверджені в основному законі й сприйняті усім суспільством, успішно реалізувалися на практиці, а не тільки документально закріплювалися. Політична практика повинна
відповідати тому, що приписує закон, а це стає можливим лише за умови розвитку політичної
і правової культури членів суспільства.
Влада — найбільш цінна і бажана «здобич» різних революцій і рухів. При цьому боротьба
за утримання державної влади буває не менш гострою, а інколи і більш жорсткою, ніж боротьба за її завоювання. Тому теорія політики — це значною мірою теорія державності. Держава — ядро, нервовий вузол усієї політики [5, с. 34–54].
Політика — складне, багатопланове і багатоаспектне явище, змістовна категорія. Є багато
видів і різновидів політики: внутрішня і зовнішня, соціальна, національна, економічна, науково-технічна, культурна, фінансова, військова, кадрова, екологічна, правова тощо. У повсякденному житті говорять про «велику» і «малу» політику, публічну і закулісну («підкилимну», апаратну тощо).
У змістовному сенсі вона може бути прогресивною і регресивною, об’єктивно зумовленою
і волюнтаристською, яка відповідає потребам суспільного розвитку і суперечить їм. Історія
знає чимало прикладів глибоко помилкової політики — свавільної, реакційної, авантюрної,
антинародної, яка призводила до людських жертв і страждань людей. Давно відомо, що помилка в політиці — жахливіше злочину, тому що її наслідки можуть бути величезні й незворотні, причому для мільйонів людей.
Політика органічно вплетена в усе суспільне, у тому числі й правове життя. Ніхто не може
сховатися від політичних настроїв, запобігти впливу політичних пристрастей. Кожний є прямим чи опосередкованим суб’єктом політики, носієм політичної свідомості. Беручи участь
у виборах, громадянин тим самим бере участь у політиці, тому що він формує владу — від
місцевої до центральної [6, с. 77–79].
Ступінь політизації суспільства залежить від багатьох обставин, але найбільшої напруженості вона досягає в перехідні періоди, коли проходить перебудова конкретного устрою життя — зміна соціального устрою, типів влади, форм власності, характеру виробничих відносин;
коли трансформується, перетворюється духовна та правова сфери [7, с. 149–157]. Саме такий
етап і переживає Україна. Сама людина, як писав ще Аристотель, є істотою політичною, і
водночас суспільною.
Суть політики багато в чому характеризують методи її здійснення, арсенал і природа яких
вельми різні. Крім загальноприйнятих (нормальних, традиційних, притаманних «високому
мистецтву»), в ній здавна використовувалися і такі прийоми, як лестощі, обман, інтриги, усунення суперників, застосування сили, правова демагогія тощо [8, с. 538–565].
Давно сказано: «Війна є продовженням політики, тільки іншими засобами». Широко відомі макіавеллівські постулати: «Для досягнення цілей всі засоби добрі»; «Мета виправдовує
засоби»; чи більш пізні: «Переможців не судять» тощо [9, с. 301–304].
Вкрай негативними рисами сучасної української політики є війна компроматів, яка набула останнім часом непристойного, аморального характеру. Зведення рахунків, дискредитація опонентів, відсторонення їх з політичної арени, розчистка шляхів для «потрібних» людей, сварки, «підніжки», поширення чуток, підробки, боротьба за рейтинги, імідж, харизми,
очки — все це стало звичайним явищем політичного життя наших днів, з’явилася й особлива
професія — «політтехнолог».
Давно підмічено, що влада — це наркотик, а жага до влади — найсильніша. Ця жага запаморочує голову, підштовхує до необдуманих вчинків [10, с. 89, 17–18].
Особливо актуальними є сьогодні слова видатного російського філософа і практика І. Ільїна: «Історія знає багато авантюристів, мисливців і злочинців, які заволоділи державною владою і зловживають нею. Треба бути зовсім сліпим, наївним, щоб прирівнювати ці злочинні
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справи до того, що ми називаємо Політикою… Політика дає людині владу, але не для зловживання і не для свавілля; “брудна” людина, яка зловживає своєю владою, є злочинцем перед
народом… Немає нічого жалюгіднішого, ніж безсовісний і безвідповідальний політик… Це
боягуз за своєю суттю, який не може мати політичного успіху. І немає нічого більш небезпечнішого і шкідливого, як політик, що не має серця. Навколо його імені може здійнятися
шум, який злодії сприйматимуть за “славу”. Навколо нього може проливатися кров; від нього може виникнути катастрофічна біда і страждання; але історичний шлях він не знайде для
свого народу» [11].
Але, звісно, з’являються на політичній арені й видатні лідери, які мають такі якості, як
мудрість, скромність, державний розум, виваженість при прийнятті рішення, служіння загальному благу, народу, вітчизні. Такі особистості здатні суттєво позитивно вплинути на
хід історії. Справжній політик, на відміну від політикана, бореться за владу не для того, щоб
насолодитися нею, а для того, щоб за її допомогою вирішити суспільно важливі завдання
[12, с. 3].
Важливими є моральні аспекти політики, що у наш час набувають першочергового значення, активно обговорюються в пресі, науковій літературі. Дедалі частіше постає питання:
чи можуть співіснувати загальні поняття моральності й політики, чи не є ці категорії взаємовиключними? В ідеалі вони не повинні суперечити, проте на практиці спостерігається інше.
«Брудні методи» в політичній діяльності стали звичайною справою (у виборчих кампаніях;
у боротьбі за владу, посади) [13, с. 15–27].
Непомірно зросла роль «четвертої влади» — преси, яка нерідко є сильнішою за іншу владу.
Вона часто стимулює війну компроматів, дискредитує «ворогів», формує позитивну чи негативну «суспільну думку» про будь-який факт, «розкручує» образ тих чи інших осіб, впливає
на політиків, державних діячів, загальну атмосферу в країні. Допускаються й явні зловживання свободою слова, друку, вихід за рамки моралі. При цьому ця сфера відносин також
вражена корупцією. Значного поширення набули ідеологічне хамелеонство, мімікрія. Як зазначають учені, політика — далеко не найчистіша сфера відносин між людьми [14, с. 6]. Тож
хотілося б зацитувати І. Ільїна: «Нормальна правосвідомість є вольовий стан душі, активна і
творча; вона шукає в житті вільного, вірного і справедливого права і спонукає людину вести
боротьбу за його знаходження і здійснення» [15, с. 363–364].
Сучасна політико-правова ситуація в Україні — складна і суперечлива. Основні її риси —
нестабільність, клановість, криміногенність. Така реальність сьогодення, такий характер сучасної політики.
Політика, культура, право, урешті-решт, відображають співвідношення і розвиток правової та політичної систем у суспільстві, їх дієвість та ефективність.
Політична система безпосередньо взаємодіє з правовою системою, оскільки політичні та
правові інститути належать одночасно до двох систем. Так, парламент як орган політичної влади не може не враховувати елементи правової системи, системи права, системи джерел права.
Політична і правова системи взаємодіють, оскільки така взаємодія забезпечує політичну
стабільність, зміцнення правопорядку, його підтримання політико-правовими засобами.
Правова система покликана забезпечити стабільність і динаміку розвитку політичної системи, політичного устрою, що набуде конституційного закріплення механізму дії політичної
системи (поділ влади, політичний плюралізм, статус партій, виборче право тощо), реалізацію і захист прав і свобод людини і громадянина, оптимальну єдність політичної і правової
культури суспільства та його членів. Право легітимізує політичні реалії і діяльність органів
державної влади. У законодавчих актах набуває вираження політична воля народу, принцип
свободи і справедливості, визначаються права, що здійснюються соціальними групами, партіями, націями, класами, індивідами, а процес їх реалізації, відповідно, набуває політичного
характеру [16, с. 8–9].
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Якщо політика спотворює принципи свободи і справедливості, то вона суперечить праву і
набуває форми сваволі та беззаконня.
Політична система опосередковує інтереси людей, які стають правовими тільки тією мірою, якою вони закріплені в системі загальнообов’язкових норм, що охороняються державою. Правова система засобами законодавства забезпечує зв’язок між суспільством і його
політичною системою, акумулює волю суспільства, всіх його політичних сил, інтегрує суспільство, сприяє закріпленню інститутів політичної системи в Конституції та інших законодавчих актах, встановлює правові форми організації, функціонування і зміни державної
влади, способи і методи реалізації політичних відносин. У свою чергу, політичні інститути і
процеси у своїй сукупності створюють необхідні умови для функціонування правової системи, правотворчої і правореалізаційної діяльності [17, с. 74–100].
Оцінюючи співвідношення політичних і правових норм, роль останніх у функціонуванні
й розвитку політичної системи сучасності, слід наголосити, що нині провідною тенденцією
є помітна політизація норм права. Вчені вважають, що сучасне право стає дедалі прагматичнішим і більш політичним [18, с. 13]. Одночасно відбувається поширення сфери правового
впливу на політичну систему і зростання ролі права у світі загалом.
Проте деякі вчені наголошують на обмеженості правового регулювання сфери політики
внаслідок декількох причин. Одна з них пов’язана з принциповою неможливістю унормувати за допомогою юридичних норм величезну кількість динамічних і суперечливих політико-владних процесів і відносин. Друга причина — існування у політичній сфері різних точок
зору, передбачень, угод між політичними секторами, різних складових соціально-правового
досвіду [19, с. 308–309].
Значна роль у подоланні політичної нестабільності належить правовим інститутам і всій
правовій системі.
Законодавчі установи можуть стати інструментом якнайповнішого врахування настроїв та інтересів громадян, що, у свою чергу, унеможливлює застосування репресивних методів для придушення масового невдоволення владою (досвід Іспанії, Греції, низки країн Латинської Америки).
Відтак ефективність політичної системи не в останню чергу забезпечується узгодженістю
дій усіх складових цієї системи, що, у свою чергу, досягається за допомогою правових засобів, а також, безумовно, пов’язано з державною політикою, адже правова політика — особлива форма вираження державної політики. Взаємодія та взаємовплив права та політики
яскраво відображенні в такому явищі соціальної дійсності, як правова політика.
Правова політика — один із видів політики як родового інтеграційного поняття. Тому не
можна пояснити суть правової політики, не знаючи, що таке політика взагалі. Інакше кажучи, будь-яке визначення права, правової культури не повинно суперечити уявленням про
політику в її традиційному розумінні.
Правова політика є особливою формою вираження державної політики, засобом юридичної легітимності, закріплення та здійснення політичного курсу країни, волі її офіційних
лідерів і владних структур. Цей різновид політики відображається передусім у законах, конституціях, кодексах, інших нормативно-правових актах, спрямованих на охорону та захист
певного суспільного устрою, розвиток та вдосконалення суспільних відносин.
Виходячи з зазначеного, автор вважає за доцільне дослідити спочатку саме державну політику як родове інтеграційне поняття політики взагалі.
Державна політика в будь-якій організації суспільства (в будь-якій державі) відіграє надзвичайно важливу роль. Саме державна політика покликана виявляти проблеми, які назріли
в тому чи іншому суспільстві, аналізувати їх, встановлювати причини виникнення та за допомогою притаманних державному управлінню засобів їх вирішувати. Для таких завдань державна політика має відповідні правові важелі, щоб здійснювати вплив на суспільні процеси,
основним з яких є прийняття відповідних державно-політичних рішень.
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На сьогодні у науковій літературі немає загальноприйнятого визначення терміна «державна політика». Проте це не перешкоджає її вивченню, оскільки предметом вивчення політики
є переважно інші сфери суспільного життя.
Наукова література з правознавства та політичної науки подає цілу низку визначень державної політики, але в більшості з них наголошується на її цілях та напрямах. Наприклад, політика
владна (державна) — це цілеспрямований комплекс заходів, що розробляється, ухвалюється і
здійснюється органами влади відповідно до норм, структурних і функціональних особливостей їхньої діяльності [20, с. 568–569]. В. Тертичка визначає державну політику як «вибір державними інституціями між діяльністю та бездіяльністю щодо розв’язання суспільних проблем»
[21, с. 7]. Як у першому, так і в другому випадках автори наголошують тільки на формах
здійснення державної політики (діяльність або утримання від певних дій), та на завданнях
(розв’язання суспільних проблем). Зрозуміло, що подібні визначення не претендують на універсальність та й неповною мірою розкривають суттєві ознаки державної політики.
Розвиток українського суспільства на шляху демократичних перетворень ставить перед
державою завдання — сформувати та втілити в життя «нову» правову політику, яка б за формою і змістом принципово відрізнялася б від колишньої, також названої правовою, але з розпливчастою змістовною характеристикою, і не мала свого достатньою мірою обґрунтованого
статусу в суспільстві. На нашу думку, правову політику передусім слід розглядати як політику,
що здійснюється на основі права та на виконання закону.
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Котенко О. А. Взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних демократичних перетворень
У статті розглядається роль та значення взаємозв’язку права і політики в контексті демократичних
перетворень. Наголошується, що найбільше такий взаємозв’язок проявляється у категорії «правова
політика». При цьому під правовою політикою автор розуміє особливу форму вираження державної
політики, засіб юридичної легітимності, закріплення та здійснення політичного курсу країни, волі її
офіційних лідерів і владних структур. Правова політика відображається передусім у конституціях, кодексах, законах, інших нормативно-правових актах, спрямованих на сторону та захист певного суспільного устрою, розвиток та вдосконалення суспільних відносин. На підставі здійсненого аналізу
автор робить висновок, що правову політику слід розглядати як політику, що здійснюється на основі
права та на виконання закону.
Ключові слова: право, політика, правова політика, державна політика, влада, правова система, закон.
Котенко О. А. Взаимосвязь права и политики в контексте современных демократических преобразований
В статье рассматривается роль и значение взаимосвязи права и политики в контексте демократических преобразований. Подчеркивается, что больше такая взаимосвязь проявляется в категории
«правовая политика». При этом под правовой политикой автор понимает особую форму выражения
государственной политики, средство юридической легитимности, закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее официальных лидеров и властных структур. Правовая политика
отражается прежде всего в конституциях, кодексах, законах, других нормативно-правовых актах,
направленных на сторону и защиту определенного общественного строя, развитие и совершенствование общественных отношений. На основании проведенного анализа автор делает вывод, что правовую
политику следует рассматривать как политику, проводимую на основе права и во исполнение закона.
Ключевые слова: право, политика, правовая политика, государственная политика, власть, правовая
система, закон.
Kotenko O. The relationship of law and politics in the context of modern democratic reform
The article discusses the role and significance of the relationship of law and politics in the context of
democratic reforms. Emphasizes that this relationship is more evident in the category of «legal policy». Thus,
under the legal policy of the author understands the particular form of expression of public policy, means legal
legitimacy and consolidate the implementation of the political course of the country, will its official leaders and
authorities. Legal policy is reflected primarily in the constitutions, codes, laws and other legal acts aimed at the
side and the protection of certain social system, the development and improvement of social relations. Based
on this analysis the author concludes that legal policy should be regarded as the policies pursued on the basis of
law and pursuant to the law.
Key words: law, politics, legal policy, public policy, the government, the legal system, law.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Ф

ункціонування системи міжнародних відносин і договорів, їх дієвість та ефективність
з погляду міжнародного права і національних правових систем відіграє значну роль у
збереженні крихкого балансу миру між державами. Значний поштовх у створенні ефективної системи міжнародних відносин та захисту прав людини було надано шляхом ратифікації
Статуту Організації Об’єднаних Націй, що призвело до початку діяльності цієї міжнародної
організації у 1945 р. Її головною метою є забезпечення миру та безпеки, попередження воєнних конфліктів і захист прав людини. Основними суб’єктами ООН є держави, які беруть на
себе певні зобов’язання шляхом укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів.
Актуальним питанням сьогодення є можливість держави як суб’єкта міжнародних відносин практично використовувати механізми захисту прав її громадян, суверенітету і терито
ріальної цілісності.
Задля забезпечення захисту інтересів держави та прав своїх громадян уряд України скористався правом подачі до Європейського суду з прав людини міждержавної заяви проти
Російської Федерації. Рішення цього Суду є обов’язковими для виконання на территорії
держав — членів Ради Європи. Окрім цього, уряд України звернувся до Ради Безпеки ООН
з метою розглянути проект резолюції щодо територіальної цілісності України. Проте Росія
наклала вето на цю резолюцію, а резолюція щодо України, ухвалена Генеральною Асамблеєю
ООН має рекомендаційний характер і не несе в собі юридичних зобов’язань.
З огляду на зазначене вбачається, що в багатьох випадках держава як суб’єкт міжнародних
відносин може скористатися правовими механізмами захисту своєї територіальної цілісності, але дієвість та ефективність цих механізмів викликає сумніви.
Водночас існують інші механізми впливу на державу у випадку її агресії чи зазіхання на територію іншої держави. Мається на увазі введення іншими країнами проти держави-агресора
економічних санкцій. Зазначений механізм впливу почав ставати більш ефективним завдяки
феномену «глобалізації», який призвів до створення тісніших зв’язків між суб’єктами міжнародних відносин через інтенсифікацію взаємозалежності фінансово-економічних відносин.
Необхідно зазначити, що у цій ситуації основними суб’єктами міжнародних відносин є
держави. У юридичній літературі міститься велика кількість визначень поняття «держава».
Сучасний підхід до визначення держави не заперечує наявність владних повноважень, однак
переважно акцент робиться на соціальному значенні держави, а не на заходах її забезпечення.
Найчастіше можна зустріти визначення держави як особливої організації політичної
влади, що існує у соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої здійснюється
управління загальносуспільними та місцевими справами [1, с. 79]; яка сприяє здійсненню конкретних класових, загальнолюдських, релігійних, національних та інших інтересів
у межах певної території [2, с. 86]. Існують також інші підходи до визначення держави, які
характеризують окремі її аспекти (наприклад, визначають її як політичну організацію всього суспільства).
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Держава — це організація політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства, який за допомогою правових норм організовує спільну діяльність людей і соціальних груп, захищає права та інтереси громадян [3, c. 80].
Не зупиняючись окремо на різних підходах до визначення держави, ми візьмемо за основу
таке, що, на нашу думку, найбільш об’єктивно відображає сутність держави.
«Держава — це суверенна політико-територіальна організація соціально неоднорідного
суспільства (населення), що має публічну владу, яка здійснюється спеціальним апаратом
управління та апаратом примусу на основі юридичних норм, котрі забезпечують узгодження
соціально-групових, індивідуальних і суспільних інтересів» [4, с. 65].
При цьому слід зауважити, що в межах цієї статті важливим є визначення сутності саме
національної держави як суб’єкта міжнародних відносин. Це пояснюється тим, що в умовах
глобалізації нерідко виникає питання про можливість утворення єдиної світової глобальної
держави [5, с. 256], або виокремлюються ознаки держави у наддержавних утвореннях [6, с. 8].
Водночас націоналізм протиставляється глобалізму, тобто наявність національних держав та
власне їх визначення як основної на сьогодні форми організації суспільства свідчить про передчасність висновків про можливість утворення глобальної організації, яку можна було б
визначити як державу [7, с. 76–83].
В умовах глобалізації (відповідно до цього дослідження) більш важливе значення ві
діграють такі дві характерні особливості держави:
Наявність стійких зв’язків із населенням (відносини громадянства, підданства, а також визначення спеціальних правових режимів для певних категорій осіб — надання статусу біженця
або особи, яка потребує додаткового захисту). Важливість такої характеристики пояснюється тим, що в сучасних умовах дедалі більш поширеним є явище космополітизму, зростання
інтенсивності міграційних процесів. Однак саме національна держава має особливий правовий
зв’язок з громадянами, за допомогою якого забезпечуються їх громадянські, політичні та соціальні права, тому такий зв’язок має бути визначальною характеристикою держави;
Місце держави на міжнародній арені. Йдеться про обов’язковість певної автономії держави, що проявляється перш за все у здатності самостійно приймати рішення, які стосуються
формування її зовнішньої та внутрішньої політики. У цьому випадку ми не говоримо про
абсолютне виключення можливості впливу на внутрішні справи держави, однак абсолютно
всі рішення мають прийматися самостійно, без втручання з боку інших країн, міжнародних
організацій тощо.
Отже, виокремлення характерних для сучасного етапу державного розвитку ознак держави дозволяє нам сформулювати визначення держави, яке є найбільш прийнятним у межах
нашого дослідження.
Державою є складна організація суспільства, створена з метою врегулювання суспільних
відносин, забезпечення найважливіших суспільних потреб та з цією метою наділена публічною владою, що закріплюється у правових нормах та поширюється на чітко визначеній території; є самостійним та незалежним учасником міжнародних відносин, та має стійкий правовий зв’язок з населенням.
Сьогодні ми є свідками значної кількості подій та явищ, які відбуваються у світі й окремо
або в сукупності впливають на кожного суб’єкта міжнародних відносин. Держави нині взаємодіють не тільки одна з одною, а й з усе більш зростаючою кількістю міжнародних організацій, різноманітних наддержавних утворень. При цьому зв’язки стають дедалі тіснішими,
суб’єкти міжнародних відносин стають все більш взаємозалежними як у фінансово-економічних відносинах, так і в інших сферах. Світ «глобалізується». Звичайно, це відбувається в
усіх сферах суспільного життя. Надзвичайно важливими серед них є сфери державного будівництва, управління суспільними відносинами, тобто ті, які належать до виключної ком-
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петенції держави, але в умовах глобалізації виникають питання стосовно поширення на них
юрисдикції інших утворень.
Водночас поняття «глобалізація» не є однозначним і часто використовується у різних,
іноді протилежних значеннях. Частково це пов’язано з тим, що не існує єдиної думки стосовно часу виникнення цього поняття і, так само, часу виникнення самих процесів глобалізації.
У сучасних умовах державотворення дуже важливим є дослідження феномену глобалізації. Дедалі більше змін, які відбуваються в державі, мають вплив глобалізаційних процесів,
особливо в економічній сфері. Державотворення у межах цього дослідження ми розуміємо
як «історичний процес будівництва держави, створення і розвитку її правових, політичних,
економічних, ідеологічних, військових, фінансових та інших інститутів і забезпечення їх
функціонування. Сучасне українське державотворення, засноване на теоріях демократичної,
правової і соціальної держави, спрямоване на розвиток демократичних інститутів держави,
підвищення ефективності діяльності всіх гілок влади, на забезпечення і захист прав та свобод
громадян, втілення соціальної справедливості у суспільстві» [3, с. 164].
Перш за все слід зазначити, що сьогодні на процеси державотворення впливають окрім
глобалізації й інші явища, іноді протилежні за своєю суттю глобалізації. Визначимо сучасні
умови державотворення на прикладі Української держави:
1) Україна стоїть на шляху будівництва демократичної, соціальної, правової держави;
2) як один із пріоритетних шляхів розвитку державна влада України обрала інтеграцію до
Європейського Союзу;
3) в Україні відбуваються процеси реформування найважливіших державно-правових
інститутів;
4) політичне становище в Україні є нестабільним;
5) як і більшість інших країн світу, Україна перебуває в умовах фінансової кризи тощо.
Все це обумовлює необхідність глибокого теоретико-правового дослідження процесів та
явищ, що відбуваються у світі, з метою використання позитивного світового досвіду під час
модернізації власної правової та економічної систем, а також з метою використання цих процесів задля захисту інтересів держави. Отже, це свідчить про необхідність вивчення глобалізації як однієї з найважливіших тенденцій сьогодення.
Передусім глобалізацію почали досліджувати вчені-економісти. Саме тому їх визначення
поняття глобалізації є найбільш відпрацьованими, але здебільшого вони визначають глобалізацію у вузькому значенні, наприклад, як процес інтеграції міжнародних потоків у світовому
економічному просторі, в основі якої є зміни на фінансових ринках [8, с. 118–119].
Процеси глобалізації призвели до глибокої взаємозалежності економічних та фінансових
процесів багатьох країн, які є вкрай вразливими до зовнішніх процесів та факторів впливу.
Нещодавнім прикладом цього є введення Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Канадою, Японією та іншими країнами економічних санкцій проти Росії.
Зазначені санкції виявилися більш дієвими та ефективними, ніж голосування за резолюції ООН щодо України або схвалення Європейським судом з прав людини у справі
України проти Росії «тимчасових заходів» щодо утримання від застосування сторонами
військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного населення, та яке
ігнорується Російською Федерацією. За підрахунками експертів компанії ING, протягом доби після введеня зазначених санкцій капіталізація російських компаній знизилася
на 55 млрд доларів, а відтік капіталу з Росії у першому кварталі 2014 р. становить понад
50 млрд доларів.
Зазначені негативні наслідки через запровадження економічних санкцій призведуть до
погіршення ситуації у фінансовій та економічній сферах Російської Федерації, що також
може безпосередньо призвести до погіршення фінансового становища та «доходів» не тільки
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політиків і чиновників (до яких також були запроваджені «точкові» санкції), а й пересічних
росіян, що, в свою чергу, може призвести до соціальної напруженості.
Процес глобалізації має як позитивні, так і негативні наслідки, які впливають на розвиток
держави, захист її суверінітету та прав її громадян [9]. Проте цей вплив значно відрізняється
для кожної країни і має бути досліджений у межах аналізу комплексних політичних, економічних, соціальних та культурних процесів як на міждержавному, так і на внутрішньодержавному рівнях.
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Кухтик С. В. Глобалізація як ефективний механізм захисту інтересів держави на міжнародному рівні
Статтю присвячено визначенню поняття держави та феномену глобалізації. Особливу увагу приділено аналізу застосування державою ефективного механізму захисту національних інтересів на міжнародному рівні через інтенсифікацію глобалізаційних процесів.
Ключові слова: держава, глобалізація, економічні санкції, інтереси держави, права людини.
Кухтик С. В. Глобализация как эффективный механизм защиты интересов государства на международном уровне
Статья посвящена определению понятия государства и феномена глобализации. Особое внимание
уделено анализу применения государством эффективного механизма защиты интересов на международном уровне через интенсификацию глобализационных процессов.
Ключевые слова: государство, глобализация, экономические санкции, интересы государства, права
человека.
Kukhtyk S. Globalisation as an effective mechanism of state interests’ protection at the international level
The article is devoted to the definitions of state and phenomenon of globalization. A particular emphasis is
placed on the analysis of state’s use of an effective mechanism of its interests’ protection at the international
level through intensification of globalization processes. In this article states are identified as the main subjects
of international relations. Economic sanctions are on a special place among other international mechanisms
of national interests’ protection and influence in the international arena. This mechanism of influence became
more effective through the phenomenon of globalization. During this process the interconnections among
subjects of international relations (e. g. states, multinational corporations etc.) are becoming deeper and tighter
through intensification of interdependence of financial and economic relations. The definitions of state and state
building are analyzed in order to understand this kind of process and author’s crossed definition is provided.
The specific features of state in the context of globalization processes are pointed out. The modern conditions
of state building based on the example of Ukraine are determined. The author identifies globalization as one of
the main tendency for research due to comprehensive process of state building.
Key words: state, globalisation, economic sanctions, interests of state, human rights.
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«П

равове життя» як наукова категорія є досить новою у порівнянні з такими усталеними
формами діяльності, як економічна, етична, релігійна, політична та ін. У зв’язку з соціальними змінами та підвищенням ролі права у суспільстві, постає завдання визначити, що
являє собою «правове життя» та його основні складові, серед яких і правовий світогляд. Це
дозволить під новим кутом зору розглянути державну політику, правову політику як засоби
організації правового життя.
Потреба аналізу категорії «правове життя» стала ще більш актуальною у зв’язку з посиленим розвитком правової державності та громадянського суспільства. У ХХ ст. ця категорія
набуває свого відображення у працях О. Малько, М. Матузова, В. Затонського, А. Михайлова, В. Трофімова, І. Невважая та ін. Також слід сказати про рівень вивчення правового світогляду у вітчизняній юриспруденції. Ця категорія практично залишена поза увагою сучасної
науки. Поодинокі дослідження, присвячені цій проблемі, проводилися такими вітчизняними вченими, як О. Костенко, Н. Оніщенко, Ю. Оборотов, С. Сливка, О. Тихомиров та ін.
І зовсім не дослідженим залишається питання правовго світогляду як складової правового
життя, як тієї невід’ємної її частина, що постійно справляє значний вплив на його перебіг.
З огляду на це метою статті є визначення поняття правового життя та аналіз такої його
складової, як світогляд, що прямо впливає на правову активність громадян, їх правову культуру, свідомість тощо.
Переходячи безпосередньо до предмета дослідження, зупинимося передусім на тлумаченні категорії «правове життя».
Так, В. Трофімов аналізує правове життя як певну теоретичну конструкцію, зазначаючи,
що це категорія, яка координує не тільки свободу, а й примус, проявляє не лише моноспрямованість права на досягнення закріпленого в нормі результату, а й реагує на зміни умов соціального середовища, та є особливою теоретичною конструкцією, яка дає змогу дослідити
весь спектр прояву права [1, с. 125, 127].
Слід погодитися з О. Малько, який наголошує, що правове життя є формою соціального
життя, яка знаходить свій вияв переважно в правових актах і правовідносинах, характеризує
специфіку і рівень правового розвитку певного суспільства, ставлення суб’єктів до права і
міру задоволення їх інтересів.
Отже, у найбільш загальному вигляді правове життя може визначатися як ланка суспільного життя, яка забезпечує ефективне функціонування суспільства, є безперервним процесом діяльності суб’єктів, які спрямовують свої зусилля на вирішення юридично значущих
завдань за допомогою правових засобів [2, с. 5–6].
Розвиток і перебіг правового життя є неможливим без певного світогляду, без тієї сформованої системи поглядів на світ, людину, оточуючу дійсність, зокрема, на державу, право,
політику, економіку, релігію тощо.
Ще за радянських часів під світоглядом розуміли систему узагальнених поглядів на
об’єктивний світ і місце людини у ньому, на ставлення людей до оточуючої їх дійсності і са-
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мих себе, а також обумовлені цими поглядами їх переконання, ідеали, принципи пізнання
і діяльності. Світогляд має неабияке практичне значення, впливаючи на норми поведінки,
життєві інтереси, працю і побут людей тощо [3, с. 809].
Сучасний вітчиняний теоретик права О. Тихомиров зазначає, що для кожної епохи розвитку людства притаманний свій домінуючий світогляд як цілісна сукупність домінуючих
уявлень про світ, ролі в ньому людини, а також похідних від них переконань, настанов,
ідеалів, принципів, ціннісних орієнтацій, пізнавальної і практичної діяльності людей, їх
життєдіяльності в цілому. Зокрема, для світогляду Середньовіччя притаманне домінування
теології, тобто сукупності релігійних доктрин, відповідно, теологічних теорій походження
та існування держави і права; епоха Відродження, навпаки, характеризується критичним
ставленням до теології та домінуванням гуманізму — сукупності поглядів, за якими найвищою цінністю є людина, її життя, свобода, щастя, розвиток здібностей, а благо людини
є критерієм оцінки усіх соціальних інститутів; в епоху Просвітництва основою світогляду
стають вчення, які відображають домінуюче значення розуму людини, її знань у пізнанні
природного ладу суспільного життя, що відповідає закономірностям оточуючого середовища та дійсної природи людини; ХІХ ст. притаманне домінування у світогляді ідей юридизації, лібералізації та демократизації суспільств, у яких концентровано відображається
необхідність безпосереднього втілення принципів гуманізму, раціональності, рівності та
свободи людей у соціальне життя; домінуючими тенденціями світогляду ХХ ст. є плюралізм
ідей та принципів, інтеграція країн та забезпечення світового порядку, інформатизація всіх
сфер суспільного життя.
Світоглядні ідеї ХХ ст., відповідно, визначають і складові типу наукового мислення. Зокрема, сучасний тип науково-правового мислення передбачає: рішучий поворот юридичних
досліджень до правди життя, до істини; очищення правознавства від нашарувань догматичного й апологетичного характеру тощо. В контексті цього О. Тихомиров наголошує, що найважливішою соціальною функцією юридичної науки є конструктивно-критичний аналіз
державно-правової дійсності [4, с. 944–945].
Частиною державно-правової дійсності є правове життя, функціонування якого відбувається залежно від певного, домінуючого у сучасному суспільстві, світогляду. Зазначене обумовлює поведінку членів суспільства, їх ставлення до права та його соціальної цінності, їх
правову активність та відповідний рівень правової культури.
У зв’язку з цим розгляду потребує поняття «правова активність».
Категорія «активність» є одним із фундаментальних понять сучасної науки, яка досліджується у різних напрямах і є одним із основних проявів життя людини. Термін «активність»
походить з латинської мови й означає «діяльний», «енергійний», «ініціативний». У науковій
літературі існують різні підходи до розуміння категорії «активність», залежно від того, який
аспект розглядається.
Основними критеріями активності особистості є спрямованість на певні інтереси, потреби, цінності, особливості їх сприйняття та реалізації. На думку В. Городяненко, соціальна
активність особистості — це системна, соціальна якість, у якій відображається та реалізується глибина і повнота зв’язків особистості із соціумом, рівень перетворення її на суб’єкта
суспільних відносин [5, с. 13]. З огляду на це, на нашу думку, «правове життя» можна охарактеризувати як сукупність різноманітних форм правової активності учасників регульованих
суспільних відносин.
Різновидом «соціальної активності» є «правова активність». Правова активність особистості як одна з найважливіших змістовних складових соціальної активності, включає все різноманіття її проявів. Слід погодитися з думкою В. Затонського, який зазначає, що «правова
активність» є однією з основних складових соціальної активності, яка відображає форму правомірного діяння, вказує на готовність протидіяти правопорушенням [6, с. 32].
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В юридичній літературі майже відсутня єдність поглядів вчених щодо однозначного трактування категорії «правова активність». Крім того, «правова активність» розглядалась у співвідношенні з такими вже усталеними поняттями, як «правова культура», «правова поведінка», «правова свідомість». Так, деякі науковці розуміють «правову активність» як позитивну,
ініціативну, корисну для суспільства і схвалювану державою діяльність людини у правовій
сфері, що є вищою формою правомірної поведінки [7]. Правова активність є однією з найважливіших складових соціальної активності, що включає в себе все різноманіття її про
явів. Правову активність можна розглядати і як ініціативну діяльність особистості в сфері дії
права, одну з форм юридичного буття особистості, специфічну форму життєдіяльності, яка
включає позитивний та негативний аспект [8, с. 116].
Правову активність слід розглядати як добровільну, що ґрунтується на повазі до права, як
свідому, ініціативну правомірну діяльність, виражену в ефективному використанні наданих
особі прав і реалізації покладених обов’язків на користь суспільства загалом або для забезпечення особистих інтересів, що охороняються законом.
Зі змістовної сторони правову активність слід розглядати у двох аспектах: внутрішньому
та зовнішньому. Внутрішній аспект знаходить вияв у комплексі особистісних соціально-правових властивостей, що обумовлюють можливість участі суб’єкта у правовому житті чи вка
зують на його дієздатність у правовій сфері. Зовнішній аспект полягає у реальній життєдіяльності особистості у сфері дії права [4, с. 670–671].
Загальновідомо, що право є одним із найважливіших регуляторів суспільних відносин, а
тому певною мірою можна зазначити, що воно є джерелом правової активності особи. Право
як соціальний інститут створює насамперед передумови і можливості для задоволення громадянами різноманітних інтересів, сприяє прояву їх ініціативної діяльності. Кожна людина, як
зазначається в Конституції України, має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо
при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний всебічний розвиток її особистості (ст. 23 Конституції
України). Стаття 38 визначає правову активність громадян [9], у якій зазначається, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Використання громадянами
прав і свобод не має завдавати шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших громадян. Є багато юридичних приписів, спрямованих на запобігання небажаних для суспільства і
держави дій окремих осіб. У таких правових приписах загалом визначені соціальні межі правової активності особи при здійсненні суб’єктивних прав. Правова активність є компонентом права, що дозволяє визначити його соціальну цінність, зрозуміти специфіку, формою
вияву якої є правові дії, та охоплює всі правові акти поведінки.
Правова активність може мати законотворчу, пізнавальну та іншу спрямованість. Сучасний законотворчий процес повинен найповніше враховувати думку громадян, позиції наукових установ тощо. Враховуючи потенційні можливості громадян України, що закріпленні
у нормативних актах, необхідно з’ясувати, як реалізуються ці права на практиці. Правова
активність безпосередньо залежить від рівня правової свідомості громадян. На сьогодні правосвідомість і правова культура громадян України є досить низькою. Перепонами, які мають
місце на шляху формування та забезпечення правової активності особистості, слід назвати
такі: соціальні та правові деформації в суспільстві; відсутність надійно гарантованої системи
правової захищеності особистості; правовий нігілізм та юридична неграмотність населення.
Поряд із правовою активністю деякі науковці відстоюють існування позитивної та негативної правової активності. Зокрема, В. Затонський визначає позитивну правову активність
як свідому діяльність суб’єктів та елемент соціально-правового розвитку [10, с. 38]. Позитив-
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на правова активність — це свідома діяльність суб’єктів, необхідний елемент соціально-правового розвитку, участь людини у юридичному житті [8, с. 116]. Позитивна правова активність проявляється: по-перше — в особистій участі особистості в юридичному житті, завдяки
чому здійснюється вплив на право; по-друге — підтримка законності та правопорядку; потретє — діяльність особистості спрямована на досягнення юридично значущих результатів.
Негативна правова активність — це усвідомлена, навмисна діяльність, форма юридичного буття індивідів та груп, які діють незважаючи на загальнообов’язкові правила поведінки
[8, с. 118]. Негативна правова активність проявляється в ігноруванні встановлених
обов’язкових норм, що призводять до виникнення правопорушень та мають антиправовий характер. З огляду на зазначене, слід наголосити, що негативна правова активність — це певна
поведінка людини, спрямована на порушення встановлених правил, яка зумовлена соціальними чинниками, існуючими суспільними відносинами або біологічною природою людини.
Рівень негативної правової активності є важливим показником якісного стану правового
життя та показником ефективної правової політики. Правова активність знаходить своє відображення у правовій поведінці негативного характеру (правопорушення), а також у негативній правовій діяльності посадових осіб (корупція, хабарництво). Негативні форми прояву
активності — один із проявів правового життя. Враховуючи зазначене, слід наголосити, що
аналізувати правову активність необхідно лише з урахуванням усіх форм її прояву, як позитивних, так і негативних.
Поряд із правовою активністю в юридичній літературі зустрічаються і поняття «правова
пасивність», тобто поведінка, що характеризується ухиленням індивіда чи групи людей від
участі в правовому житті суспільства та бездіяльністю при захисті як власного, так і чужого
інтересу [4, с. 394]. Тобто правову пасивність можна, на думку вчених, охарактеризувати як
небажання брати участь у правовому житті, що пов’язане з низьким рівнем довіри до влади
чи низьким рівнем правової обізнаності. Правова активність громадян та посадових осіб має
здійснюватися у межах правових норм, а правова пасивність пов’язана з порушенням правових норм.
Беручи до уваги перераховані положення, слід наголосити, що «правова активність» і
«правове життя» є взаємопов’язані категорії, адже «правова активність» — це основна складова, яка характеризує рівень правового життя в суспільстві та може виконувати роль критерію вияву правового життя. Поряд із цим, «правове життя» є самостійною в порівняні
з іншими видами життя сферою суспільства, є сукупністю різноманітних форм правової
активності, тобто діяльністю учасників суспільних відносин, що ґрунтуються на нормі права. Зі змістовної сторони, правова активність суб’єкта права може вказувати на характер
відносин суб’єкта права до діючих у суспільстві юридичних інститутів та норм. У цьому і
полягає головний прояв правової активності як способу правового життя особистості та
інших суб’єктів права [8, с. 117].
З теоретичної точки зору, «правове життя» є категорією, яка охоплює всю сферу буття права, з усіма його позитивними та негативними проявами, а правову активність слід розглядати
не лише з позитивного боку, а й з негативною. Зазначене акцентує увагу на безпосередньому
впливі світогляду на правове життя та ставлення до нього людини, на сприйняття нею правової дійсності та своє місце у цих процесах.
У контексті цього слід розглянути роль «правової культури» особи в правовому житті та
світоглядні засади зазначеного.
Науковці розглядають «правову культуру» як соціальне буття, як певний рівень пізнання
людиною, суспільством істин, і передусім соціального буття в конкретний історичний пе
ріод, або як сукупність явищ соціального буття [11, с. 26].
Однак глибокий аналіз правової культури дає можливість розглядати її і як світогляд, і як
певну систему. Так, В. Копейчиков зазначає, що «правова культура» є системою правових цін-
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ностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають
у правовій формі стан свободи особи та інші найважливіші соціальні цінності [12, с. 140]. Досить влучним є визначення «правової культури» як системи всіх позитивних проявів функціонуючої правової дійсності, яка концентрує в собі досягнення юридичної науки і практики
[13, с. 47]. Поряд із цим правову культуру низка науковців розглядає як систему духовних і матеріальних цінностей у сфері функціонування права, яка досягається у результаті здійснення
цілеспрямованої системи заходів просвітницького та освітнього характеру, формує повагу до
права, цивілізованих способів вирішення спорів, профілактики правопорушення [14, с. 57].
Досить спірною є думка А. Венгерова про те, що правова культура — це більш висока й
велика за обсягом форма правосвідомості [15, с. 312]. Правосвідомість є тільки елементом
правової культури. Адже загальновідомо, що елементами правової культури є право, законодавство, правовідносини, правосвідомість, правотворчість та правореалізація. Крім того,
в правовому житті суспільства правосвідомість відіграє значну роль, оскільки є необхідним
фактором у створенні норм права, необхідною умовою їх реалізації. І чим вище рівень правосвідомості суб’єктів, тим точніше виконуються приписи правових норм [16, с. 136].
У юридичній літературі виокремлюють правову культуру суспільства, культуру особи
та культуру професійних груп. Правова культура суспільства — це всі цінності, створені
людством у сфері права, це перш за все саме право, правосвідомість, правові відносини,
стан законності та ін. Правова культура суспільства є соціальним явищем, яке розвивається з розвитком суспільства та особи. Правова культура особи означає правову досвідченість людини, включаючи високу правосвідомість, вміння та навички користування правом у соціальній діяльності, підпорядкування своєї поведінки вимогам правових
норм [16, с. 35–136].
Визначальним змістом та основною метою правової культури є сприяння, створення у суспільстві умов упорядкованості, які були б забезпечені економічно та юридично, і які дозволили б людині здійснювати свої права, захистити їх у разі порушення; визначення характеру
відносин особистості з суспільством та державою; забезпечення функціонування суспільного та особистого життя при дотримані порядку та норм поведінки відповідно до морально виважених юридичних засобів, які мають на меті забезпечення процесів виживання, існування
та самозбереження суспільства як системи [11, с. 25].
У контексті правового життя основним призначенням правової культури є вплив на політико-правове життя суспільства, охорона та захист прав людини. Правова культура є основою для розвитку правового життя суспільства та мірилом його рівня, спонукає осіб до правомірних дій, формує повагу до права та людини.
Отже, в результаті дослідженя ми дійшли таких висновків.
Світогляд як система переконань, ідеалів особи та її поглядів на оточуючий світ і своє
буття в ньому є важливою складовою правового життя, оскільки від певного світогляду суспільства залежить його ставлення до державно-правових інститутів, до політики, сприйняття цінності людини та її прав тощо. Зазначене безпосередньо пов’язане з правовою
активністю громадян та рівнем їх правової культури й свідомості. Тобто сформована на
певних світоглядних засадах правова активність та культура є важливими критеріями якості правового життя.
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Куціпак О. В. Світогляд як складова правового життя сучасного суспільства
У статті визначається поняття правового життя та здійснюється аналіз такої його складової, як світогляд, що прямо впливає на правову активність громадян, їх правову культуру, свідомість тощо. Наголошується, що світогляд як система переконань, ідеалів особи та її поглядів на оточуючий світ і своє
буття в ньому є важливою складовою правового життя, оскільки від певного світогляду суспільства
залежить його ставлення до державно-правових інститутів, політики, сприйняття цінності людини та
її прав тощо. Зазначене безпосередньо пов’язане з правовою активністю громадян та рівнем їх правової культури й свідомості.
Ключові слова: правове життя, правова активність, правова культура, світогляд.
Куципак О. В. Мировоззрение как составляющая правовой жизни современного общества
В статье определяется понятие правовой жизни и осуществляется анализ такой его составляющей,
как мировоззрение, которое прямо влияет на правовую активность граждан, их правовую культуру,
сознание и т. п. Подчеркивается, что мировоззрение как система убеждений, идеалов лица и ее взглядов на окружающий мир и свое существование в нем является важной составляющей правовой жизни, поскольку от определенного мировоззрения общества зависит его отношение к государственноправовым институтам, к политике, восприятие ценности человека и его прав и тому подобное.
Указанное непосредственно связано с правовой активностью граждан и уровнем их правовой культуры
и сознания.
Ключевые слова: правовая жизнь, правовая активность, правовая культура, мировоззрение.
Kucipak О. World view as constituent of legal life of modern society
In the article the concept of legal life is determined and the analysis of such his constituent comes true, as a
world view that straight influences on legal activity of citizens, them legal culture, consciousness and others like
that. It is underlined that world view as a system of persuasions, ideals of person and her looks to the surrounding
world and existence in him is the important constituent of legal life, as on the certain world view of society his
attitude depends toward institutes state and legal, to politics, perception of value of man and her rights and
others like that. It is marked it is directly related to legal activity of citizens and level them legal culture and
consciousness.
Key words: legal life, legal activity, legal culture, world view.
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П

риродне право, як одне з найпоширеніших понять політичної і правової думки, являє
собою сукупність або звід принципів, правил, прав, цінностей, які є природними для
людини, а отже, не залежать від певних соціальних умов і держави. Природне право завжди
виступає як категорія, яка оцінює в певному політичному суспільстві правову систему та закріплює в ній суспільні відносини. За багатовікове існування природного права його зміст
коливався залежно від історичних умов, а також соціально-політичних позицій.
Відповідно до природно-правового підходу право за своєю природою, змістом, сутністю є
природним і належить людині від народження. Природне право — це право, передане людині
ззовні і має пріоритетне значення. Воно є первинним щодо норм позитивного права. Представники цієї теорії вважають, що в ньому найбільш повно знайшли своє втілення об’єктивні
властивості і цінності «справжнього права». Воно наділяється відповідною абсолютною цінністю і призначене бути зразком та критерієм якості чинного позитивного права.
Нині, коли неспроможність правового позитивізму, який абсолютизував умовний характер права, внаслідок чого право зводиться до сваволі та маніпулюванням з боку влади, зростає інтерес до теорії природного права, завдяки якій були обґрунтовані ідеї невід’ємних прав
людини і правової держави, в якій зв’язок між правом і мораллю нерозривний. Це дозволяє
нам зупинитися на світоглядно-методологічних підставах природно-правового підходу.
В основу вчення про природне право покладена ідея про те, що всі правові норми повинні
ґрунтуватися на об’єктивних засадах, підставах, які не залежать від волі людини (суспільства). Оскільки прикладом об’єктивних засад вважається природа, то право, яке не залежить
від волі і бажань людини, було названо природним.
Теорія природного права спрямована на пошуки особливої реальності права, а не на пошук реальності державно-владних настанов. Вона тісно пов’язана з ідеалістичним світоглядом. Оскільки під природним правом у його узагальненому значенні розуміють надпозитивну інстанцію або «сукупність всіх надпозитивних обов’язків людської практики» [1, с. 51],
то особливість природно-правового мислення полягає в розмежуванні і співставленні права
та закону з позицій принципів справедливості. Це означає, що природно-правове мислення
має на меті знайти підстави позитивного права і критерії його оцінки, а отже, виявляє себе в
двох аспектах: онтологічному та аксіологічному [2, с. 55–63].
Онтологічний аспект природно-правового мислення являє собою відповідь на питання
«що є право?». У цьому аспекті сутність правових явищ («феномену права») розкривається
через поняття «справедливість», а природно-правове мислення виконує функцію пояснення
сутності і розуміння сенсу права. Тут вирішується завдання виявлення принципів справедливості (ідеї права) та здійснення їх філософсько-світоглядного обґрунтування.
В аксіологічному аспекті здійснюється оцінка позитивного права («закону»), ґрунтуючись
на уявленнях про сутність (сенс) права. Тут природно-правове мислення стосовно «закону»
(правопорядку взагалі) виконує критичну функцію. Ці два аспекти, дві функції природно-
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правового мислення взаємопов’язані між собою, оскільки мають на меті пошук справедливості сутності права і критерію оцінки закону.
Таким чином, зазначимо, що сутність природно-правового мислення полягає у філософській і, насамперед, моральній критиці права і держави. У процесі цієї критики відбувається
зваженя правових та державних відносин на відповідність їх сутності та змісту. Отже, ця критика спрямована на легітимацію та обмеження права і держави.
У зв’язку з цим природно-правове мислення набуває особливої соціальної значущості у
перехідний період розвитку суспільства, який характеризується загостренням протиріч між
ідеалом і дійсністю, новими прогресивними прагненнями і старим позитивним правом, тобто досвідом переживання несправедливості. Тому найбільш активно і плідно природно-правові концепції розвиваються у періоди реформ і змін. Разом з тим природно-правове мислення містить у собі елемент утопії, оскільки виходить не з того, що є, а з того, що повинно бути,
тим самим заперечуючи існуючий порядок речей [3]. Відомо, що в Новий час була популярною утопічна модель, яка побудована на «дихотомії» природного і громадянського станів, а
засобом переходу від одного стану до другого був суспільний договір. Однак ці гіпотетичні
стани не є ілюзією, вони мали і мають реальний стимулюючий вплив на свідомість і поведінку людей. Адже людина, яка перебуває під враженням нової дійсності і натхненна нею,
своїми вчинками змінює соціальний світ, користуючись при цьому символами і категоріями
утопічного проекту.
Для людини зміна одного правопорядку іншим, як правило, очікується встановленням
якогось «раю», ідеального гармонійного стану людства (вищої справедливості). І хоча насправді такого «раю» на землі встановити неможливо, людина не може про нього не мріяти.
Однак це не просто мрії, а вираження сутності саме правової реальності, що має моральний
(деонтологічний) характер. Реальність природного права являє собою реальність людського
імперативу досягнення «раю людяності», тобто «ідеального гармонійного стану, заснованого
на засадах вищої справедливості, як життєвої вимоги, яка пред’являється самому собі в процесі людського співіснування кожному, хто став людиною хоч в якійсь мірі».
Таким чином, те спільне, що притаманне різноманітним формам природного права, може
бути виражене формулою «критика держави і права» і «боротьба за гуманізацію правопорядку». Імператив гуманізації протилежне втілення [4, с. 11–14].
Слушно буде виокремити декілька підходів до типологізації концепцій природного права:
1. В його основі — ключові категорії природно-правового мислення: «природа», «розум»,
«природа людини». Залежно від того, на яке із цих понять робиться акцент, виокремлюються
і різні типи природно-правових концепцій: натуралістичні і теологічні, що апелюють до світового порядку; раціоналістичні — до розуму; антропологічні — до природи людини. Перевагою перших було прагнення підкреслити вищий характер права, проте недоліком було прагнення вивести природне право із буття. Другий акцентує увагу на ідеї права, відзначає силу
людського розуму, проте ставить перед ним недосяжні завдання, вважаючи, що зусиллям
одного лише розуму, без звернення до реальних обставин, можливо сконструювати ідеальну
систему права, яка була б взірцем для будь-яких правових систем. Третя вказує на зв’язок
права із сутністю людини, однак при трактуванні цієї сутності (природи людини) зазвичай
втрачався гуманістичний сенс права;
2. Залежно від розуміння сенсу права слід розрізняти «старе» і «нове» природне право.
Перше характерне для традиційних суспільств і насамперед для Середньовіччя, де була природна нерівність людей, і тому справедливість трактувалася з акцентом на групові привілеї
(дворянству, духовенству тощо), тобто за принципом «кожному по його силі, і чину». Також
слід згадати про просвітницький абсолютизм XVII ст. (Ж. Боден, Т. Гоббс, Б. Спіноза). Вимога рівності — це обмеження рівності громадян перед встановленим державою законом,
тобто державою, якій громадяни делегували свої права заради миру і власної безпеки. «Нове

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

219

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

природне право» у наш дні одержало назву прав людини, бере свій початок в епоху Реформації на основі обґрунтування права на свободу совісті як основоположного «вродженого»
права і являє собою основу юридичної доктрини Просвітництва. У XVIII ст. «вроджені» права отримали статус «невідчужуваних прав», які обмежили свавілля держави і встановили свободу і рівність не тільки між громадянами, а й між громадянами і державою;
3. За способом обґрунтування ідей права концепції «нового природного права» можна поділити на: натуралістичні, деонтологічні і логоцентриські, які розрізняються трактуванням
онтологічного змісту природного права. Остання розуміється як така, що існувала до позитивного права (як закон природи), над позитивним правом (як моральний ідеал) і в самому
позитивному праві (як його розумне ядро). Наведені типи класичних учень природного права представлені такими видатними філософами, як Дж. Локк, І. Кант і Г. Гегель.
Центральною ідеєю ліберальної філософії Дж. Локка є ідея невідчужуваних прав людини.
На думку Дж. Локка, розум змушує нас визнати існування прав незалежно від домовленостей або угод, які могли б стати підставою для їх виникнення. Індивіди в «природному стані»
володіють трьома «невідчужуваними правами» — на життя, на свободу, на власність. «Всі
люди рівні і незалежні, тому жоден із них не повинен завдавати шкоди життю, здоров’ю, свободі або власності іншого, оскільки всі люди створені одним всемогутнім і мудрим творцем»
[5, с. 103].
«Невідчуженість» права на життя обґрунтовується у Дж. Локка тим, що людина є творінням і слугою Бога; право на власність — тим, що вона втілює в собі працю; право на свободу — тим, що людина є паном над самим собою. Поняття природного права у Дж. Локка має
імперативний характер. Це означає, що людина повинна більше володіти правами, ніж володіє ними в реальності. Таким чином, відбувається підміна сутнісного і тим, що повинно бути,
оскільки стверджується, що людина в «природному стані» володіє правами в буквальному
сенсі. Натуралізм Дж. Локка утопічний в силу виведення «громадянського стану» людини
з «природного», і обґрунтування місії держави захищати незалежність приватної власності
громадян від будь-якої суб’єктивної волі. Подолати недоліки натуралістичних теорій природного права вдалося І. Канту, який поклав в основу принцип суб’єктивності. За І. Кантом,
витоки моральної і правової ідей слід шукати не у зовнішньому світі, як у Дж. Локка, а у внут
рішньому світі суб’єкта. Право є «належне право», не закон, а правовий ідеал. Таким чином,
право, за І. Кантом, не має нічого спільного з тваринною природою людини, а звернено до
розуму. Таким чином, науковець формулює загальний правовий закон, який говорить: «Роби
зовні так, щоб вільний прояв такого свавілля був сумісний зі свободою кожного, згідно із загальним законом» [6, с. 140]. Цей закон виступає моральним законом, а етика, на відміну від
знання законів позитивного права, покладає на людину обов’язок виконання права. Тим самим у І. Канта принципи права і моралі одні й ті ж, а отже, критерієм для оцінки позитивного
права є мораль, яка походить від розуму.
Г. Гегель, як і І. Кант, шукає критерій права у людській свідомості. Однак витоки права, за Г. Гегелем, знаходяться у сфері духу, який відрізняється поділом на протилежності і
боротьбою між спробами звернутися до природи, яка характерна для епохи Просвітництва
(Дж. Локк). Підхід І. Канта до побудови ідеалу через внутрішнє моральне почуття вбачає підстави для легітимації права всередині самого права. Його природне право і розумне, і дійсне.
Розумне воно тому, що його можна віднести до сфери справжньої реальності, до того, що є,
а те, що є, з його точки зору, є Розумом. Дійсне воно тому, що як сутність, яка здійснюється
у динамічних національних правопорядках, долучається до існування (позитивного права як
ірраціональної форми історичного буття) і стає дійсним (єдиним, соціально-історичним явищем Розуму). Воно є Розум у стані світового здійснення, і саме в цьому діалектичному сенсі
слід розуміти вислів Г. Гегеля про те, що «філософська наука про право має за свій предмет
ідею права — поняття права і його здійснення» [7, с. 46–47].
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Природне право — це думка, що підлягає здійсненню в кожній душі (у свідомості кожного
суб’єкта права) і в кожному людському суспільстві (у вигляді інститутів сім’ї, громадянського
суспільства і держави), тому воно є щось «належне», але не в сенсі протилежності сущого, а
саме здійснене. Таким чином, усі міркування Г. Гегеля про право — це «явища», які відповідають сутності.
Природне право у Г. Гегеля — це безумовна сутність позитивного права, його внутрішня смислова сутність, загальна логічна основа. Співвідношення між правом природним і
позитивним є співвідношення роду та виду. Природне право — це жива сутність права,
що втілює себе в позитивному правопорядку. Отже, якщо для позиції Дж. Локка джерелом
принципів природного права була природа як доправова інстанція, а відкривалися вони
за допомогою розуму і втілювалися у позитивному законодавстві, для І. Канта вони представляли собою принципи, що відкриваються розумом у самому розумі, які були лише критичною інстанцією для оцінки існуючого права, для Г. Гегеля вони представляли собою
іманентну сутність будь-якої системи позитивного права, розумну складову суспільного
буття людини [4, с. 11–14].
Таким чином, перевагою природно-правового світогляду є те, що завдяки зверненню до
ідеї права воно не відчуває труднощів у вирішенні питань про заснування та критерії права.
Водночас недостатня увага до реальних умов робить проблематичним застосування такого підходу до формування законодавства. Але перевага цього способу осмислення правової
реальності у тому, щоб надавати критичну оцінку правовим інститутам, а також знаходити
момент їх узгодження зі зміненими цінностями, а отже, наближати вітчизняне законодавство
до міжнародних стандартів.
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Лебедєва О. В. Розвиток природно-правової теорії як наслідок формування правового світогляду
Стаття присвячена розвитку природно-правової теорії як наслідку формування правового світогляду. Відповідно до природно-правового підходу право за своєю природою, змістом, сутністю є
природним і належить людині від народження. Природне право — це право, передане людині ззовні
і має пріоритетне значення. Воно є первинним щодо норм позитивного права. Представники цієї
теорії вважають, що в ньому найбільш повно знайшли своє втілення об’єктивні властивості і цінності «справжнього права». Воно наділяється відповідною абсолютною цінністю і призначене бути
зразком та критерієм якості чинного позитивного права. Зроблено акцент на тому, що сутність природно-правового мислення полягає у філософській і, насамперед, моральній критиці права і держави. У процесі цієї критики відбувається зваження правових і державних відносин на відповідність
їх сутності та змісту. Отже, ця критика спрямована на легітимацію та обмеження права і держави. У
зв’язку з цим природно-правове мислення набуває особливої соціальної значущості у перехідний
період розвитку суспільства, який характеризується загостренням протиріч між ідеалом і дійсністю,
новими прогресивними прагненнями і старим позитивним правом, тобто досвідом переживання
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несправедливості. Тому найбільш активно і плідно природно-правові концепції розвиваються у періоди реформ і змін.
Ключові слова: право, держава, природно-правова теорія, правовий світогляд.
Лебедева Е. В. Развитие естественно-правовой теории как следствие формирования правового мировоззрения
Статья посвящена развитию естественно-правовой теории как следствия формирования правового мировоззрения. Согласно естественно-правовому подходу право по своей природе, содержанию,
сути является естественным и принадлежит человеку от рождения. Естественное право — это право,
переданное человеку извне и имеет приоритетное значение. Оно является первичным по отношению
к нормам позитивного права. Представители этой теории считают, что в нем наиболее полно нашли
свое воплощение объективные свойства и ценности «настоящего права». Оно наделяется соответствующей абсолютной ценностью и предназначено быть образцом и критерием качества действующего позитивного права. Сделан акцент на том, что сущность естественно-правового мышления заключается в философской и, прежде всего, моральной критике государства и права. В процессе этой
критики происходит взвешивание правовых и государственных отношений на соответствие их сущности и содержания. Итак, эта критика направлена на легитимацию и ограничения права и государства. В связи с этим естественно-правовое мышление приобретает особую социальную значимость в
переходный период развития общества, характеризуется обострением противоречий между идеалом
и действительностью, новыми прогрессивными стремлениями и старым положительным правом, то
есть опытом переживания несправедливости. Поэтому наиболее активно и плодотворно естественноправовые концепции развиваются в периоды реформ и изменений.
Ключевые слова: право, государство, естественно-правовая теория, правовое мировоззрение.
Lebedevа О. Development of natural law theory as a consequence of the formation of the legal world-view
Article is devoted to the development of natural law theory as a consequence of the formation of the legal
world. According naturally-right legal approach by nature, content is essentially a natural and belongs to the
person from birth. Natural right — that’s right, is transmitted to humans from the outside and is a priority. It is
primary in relation to the norms of positive law. Representatives of this theory believe that it found most fully
embodied the objective properties and values «of the law». It is endowed with the corresponding absolute value
and is intended to be a model and a measure of the quality of the current positive law. Emphasis on the fact
that the essence of natural law thinking is philosophical and, above all, a moral critique of the state and law. In
the course of this criticism comes weighted legal and public relations for their compliance with the spirit and
content. So this criticism is directed at the legitimacy and limits of law and state. In this regard, natural and legal
thinking of particular social importance of the transition period in the development of society, characterized
by intensification of the contradictions between the ideal and reality, new and old progressive aspirations of
positive law, that is an experience of injustice. Therefore, the most active and productive natural law concepts
developed during periods of reform and change.
Key words: law, state, natural law theory, legal world-view.
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Н

а сучасному етапі розвитку українського державотворення людина стає рівноправним
суб’єктом суспільних відносин разом із правом, державою та її органами і посадовими
особами. Розглядаючи сутність взаємодії між державою і правом, теорія держави і права як
наука і навчальна дисципліна вивчає окрему людину, індивіда, особистість через призму
взаємовідносин людина і право. При цьому визначальна роль у цьому виді взаємодії належить позитивному праву (закону), яке за допомогою правових механізмів забезпечує стабільність та розвиток суспільства з метою недопущення протистоянь та розколів у середині
останнього. Саме дослідження цієї складової взаємодії становить актуальність порушеної
проблематики.
Методологічною основою статті стали праці С. Алексєєва, В. Бабкіна, В. Бачиніна, О. Зайчука, М. Костицького, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, М. Панова, О. Копиленка, Н. Пархоменко, С. Сливки, Л. Фуллера, Р. Халфіна, Ю. Шемшушенка, які сприяють осмисленню
поточних процесів у теорії права та мають важливе значення для подальшого їх дослідження.
На підставі тих фундаментальних основ, які вони заклали, вважаємо за доцільне провадити власні дослідження визначеної проблематики.
Нині досить багато досліджень у теорії права спрямовані на розкриття сутності взаємодії
між особистістю та правом як регулятором поведінки людей. У той же час практично оминається увагою одна з визначальних складових цього процесу, яка лежить в системі координат
«людина — позитивне право (чинне законодавство)», оскільки саме чинне законодавство повинно, розмежовуючи приватні чи специфічні інтереси, які можуть закладатися у підтексті
учасниками законодавчої діяльності, концентрувати в собі загальну волю чи загальний інте
рес суспільства і цим самим виражати справжнє призначення права щодо держави, суспільства та людини.
Характеризуючи взаємодію між людиною і правом, доцільно зазначити, що право саме по
собі не є дієвим. Діють вільні люди, які у своїх взаємовідносинах є суб’єктами права. Вільна
людина — це розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці
та може свідомо користуватися ними. Індивід — це конкретна людина з її природними властивостями (талантами, недоліками). У людини як індивіда розрізняють біологічні та соціальні якості. Біологічне в людині, яка є частиною матеріального світу, складається з її природ
ної основи, що характеризується наявністю тіла, органів чуття, природної фізичної сили та
інших біологічних якостей. Проте саме лише біологічне в людині не визначає її як особистість. Особу характеризує поєднання біологічного змісту і соціальних якостей, саме тому
остання виступає правовим суб’єктом, який уособлює правове буття, принцип права і є його
носієм і реалізатором. Тож правоздатність і правосуб’єктність людей є правовими характеристиками вільних індивідів у їх взаємовідносинах, а також необхідними формами реалізації
цієї свободи людей, тобто буття права.
Обов’язковість й однаковість правових норм досягається дією позитивного права (закону) як встановленого зв’язку між діями і вчинками людей та їх наслідками. Саме закон, за
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словами Ж.-Ж. Руссо, є необхідною умовою громадянської асоціації та співжиття [1, с. 158].
Адже право не лише гарантує рівну міру свободи, справедливості, а й накладає на людей
зобов’язання, виконання яких необхідне для забезпечення прав інших, що досягається дією
позитивного права. У процесі законодавчої роботи право набуває статусу закону (позитивується), тобто йому надається форма загальності й визначеності. Тому позитивне право
не просто взаємопов’язане із правом, а є необхідною загальнообов’язковою формою його
об’єктивації, вираження і дії в суспільному житті.
На переконання українського філософа М. Драгоманова, як позитивне право, так і право
зокрема, є вираженням волі народу, і тільки на цьому має бути побудований закон [2]. Тому
право часто визначається як владна загальнообов’язковість того, що офіційно визнається і
встановлюється як закон у конкретний час і в конкретному суспільному просторі. За такої
тотожності права і закону вживається поняття «позитивне право».
Позитивне право, на відміну від права, яке з’являється спонтанно в процесі природного
плину людського буття, формується людьми свідомо й цілеспрямовано. А тому не може
не відображати корисливих інтересів законодавця. Закон може бути знаряддям реалізації
права, а може і суперечити праву, бути повністю або частково формою офіційного визнання, нормативної конкретизації і захисту як права, так і неправових вимог, дозволів чи
заборон. Недаремно Г. Гегель зазначав, що законодавство може спотворити зміст права:
«Те, що є закон, може бути відмінним від того, що є право в собі» [3, с 128]. Ось чому в
політиці розрізняють закони правові та неправові, авторитарні, які є тільки законодавчо
оформленим свавіллям. Стає зрозумілим, чому прийняття законів є предметом гострої політичної боротьби, безпосередньо пов’язаної зі змаганнями різних корпоративних сил за
державну владу, за участь в її здійсненні. Але за будь-яких обставин дієвість та ефективність
прийнятих законів як сили дотримання встановленого порядку й справедливості буде залежати від того, наскільки вони адекватні праву. Як правове явище закон виступає тільки
у формі об’єктивно обумовлених властивостей права. Тільки за таких обставин закон стає
правовим законом, тобто правом, що одержало офіційну форму визнання, конкретизації й
захисту.
Правовий закон — адекватне вираження права в його офіційному визнанні, загально
обов’язковості, визначеності й конкретності. Набуття законом такого статусу є складним
процесом. Він передбачає не лише врахування об’єктивних властивостей і вимог права, що є
першою і необхідною умовою, й залежить від багатьох інших об’єктивних і суб’єктивних соціальних, економічних, політичних чинників. Невідповідність закону праву може бути спричинена особливостями суспільно-політичного ладу, що не визнає право, а також неправовою
позицією законодавця або низькою правовою, законодавчою культурою тощо. Буває, що всі
ці чинники виявляються водночас. Так, за командно-адміністративної системи домінувало
розуміння права лише як юридично визначеної міри свободи, як вираження у законах державної влади панівних у суспільстві економічно-політичних, соціальних інтересів владної
бюрократії. Таке спотворене ототожнення права й закону породило ілюзію всесилля закону,
і замість очікуваного зміцнення закону виявилася його широкомасштабна девальвація, недієвість, правовий нігілізм.
Для уникнення появи законів, що порушують право, людство виробило й утвердило систему спеціальних інститутів, процедур і правил як законотворчої діяльності, так і контролю
за відповідністю закону праву. Йдеться про систему противаг у відносинах між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади, загальносудовий, конституційно-судовий, прокурорський контроль за правовою якістю закону.
Закон не має іншої сутності, крім сутності права. Загальнообов’язковою силою володіє
тільки правовий закон. Інакше слід було б визнати, що нічого власне правового не існує, що
за підтримки сили і насилля можна будь-яке свавілля видати за «право» і «справедливість».
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Загальнообов’язковість правового закону зумовлена його правовою природою і є наслідком
загальнозначущості об’єктивних властивостей права, показником соціальної потреби і необхідності дотримання, конкретизації та захисту принципу й вимог права у відповідних офіційних актах і постановах. Не право є наслідком офіційно-владної загальнообов’язковості, а
ця обов’язковість є наслідком права (державно-владна форма вияву загальнозначущого соціального сенсу права). Отже, загальнообов’язковість правового закону зумовлюють:
• об’єктивна природа права, що постає як воля законодавця (офіційно-владне опосередкування між вимогами права і формою їх конкретного законодавчого вираження);
• об’єктивні умови, необхідні для появи та дії правових законів, тобто міра зрілості соціуму.
Неправовий закон позбавляє правове буття об’єктивності. Його сутністю і принципами
є тільки владні установлення у формі загальнообов’язкових норм. Але й за таких обставин
право існує: з одного боку, як заперечення антиправового закону, а з другого — як те, що
заперечується цим законом. Адже офіційне заперечення об’єктивної природи права, хоч і
в негативній формі, але визнає наявність того, що заперечується. Заперечення не означає
усунення того, що заперечується. Неправовий закон не може відмінити об’єктивні властивості права. Правовий принцип рівності справедливості та свободи людей за будь-яких
обставин зберігає свою об’єктивну загальнозначущість, є основою для критики наявного
насилля та свавілля, єдино правильним орієнтиром до бажаної правової перспективи —
правового закону.
Право або правовий закон мають різні форми своєї буттєвості: правові норми, відносини,
свідомість, правосуб’єктність, правові процедури, процесуальні форми тощо. Відмінність
між ними є не сутнісною, а функціональною. Сутність єдиного принципу формальної рівності існує, наприклад, у правовій нормі — правилах поведінки суб’єктів права; правових
відносинах — взаємовідносинах формально рівних, вільних і незалежних суб’єктів права;
правосвідомості — усвідомленні сенсу і вимог принципу права учасниками правового співтовариства; правосуб’єктності — визнанні індивідів та їх об’єднань формально рівними, вільними і незалежними суб’єктами правового спілкування; правових процедурах — рівному і
справедливому порядку набуття та реалізації прав і обов’язків усіма суб’єктами. Отже, право
наявне в усіх правових формоутвореннях, де буттєвим є принцип формальної рівності.
Таким чином, можна підсумувати, що феномен права та позитивного права, зокрема, найтіснішим чином пов’язаний з людською природою, її суттю, сенсом людського буття. «Відповіді на всі теоретичні та філософські питання права, — як зазначає Р. Алексі, — зумовлюються відповіддю на питання про сенс людського буття» [4, с. 38; 5, с. 36–42]. У цьому
висловлюванні виражена визначальна позиція щодо права. Суть останньої полягає в розумінні того, що позитивне право є тим явищем, без якого людина не може існувати, з одного
боку, і виявлення в структурі людського буття таких моментів, які породжують правові відносини (право), — з другого боку.
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Луцкий Р. П. Система координат «людина — позитивне право (закон)»
Дослідження понять взаємодії між особистістю та правом як регулятором поведінки людей проводяться вже довгий час. Достатньо вивченою є категорія «право». Однак в юридичній теорії оминається
увагою одна з визначальних складових цього процесу, яка лежить в системі координат «людина — позитивне право (чинне законодавство)».
Право саме по собі не є дієвим. Діють вільні люди, які у своїх взаємовідносинах є суб’єктами права.
Вільна людина — це розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та
може свідомо користуватися ними. Проте саме лише біологічне в людині не визначає її як особистість.
Особу характеризує поєднання біологічного змісту і соціальних якостей. Саме тому остання виступає
у ролі правового суб’єкта, який уособлює правове буття, принцип права і є його носієм і реалізатором.
Ключові слова: позитивне право, людина, особа, індивід, право, закон, природне право.
Луцкий Р. П. Система координат «человек — позитивное право (закон)»
Исследование понятий взаимодействия между личностью и правом как регулятором поведения
людей проводятся уже долгое время. Достаточно изученной представляется категория «право». Однако в юридической теории недостаточно внимания уделялось одной из определяющих составляющих
этого процесса, которая лежит в системе координат «человек — позитивное право (действующее законодательство)».
Право само по себе не является действенным. Действуют свободные люди, которые в своих взаимо
отношениях есть субъектами права. Свободный человек — это умное существо, которое имеет волю,
дар мышления, способность производить орудия труда и может сознательно пользоваться ими. Однако только биологические качества в человеке не определяют его как личность. Личность характеризует
сочетание биологического содержания и социальных качеств. Именно последнее выступает правовым
субъектом, олицетворяющим правовое бытие, принцип права и выступающим его носителем и реализатором.
Ключевые слова: позитивное право, человек, личность, индивид, право, закон, естественное право.
Lutcky R. System of co-ordinates «Man is a positive law (law)»
Research of concepts of co-operation between personality and law as by the regulator of conduct of people,
conducted already long time. Studied enough is a category law. However in a legal theory by walk a round
attention one of determining constituents of this process, which lies in the system of co-ordinates a «man is a
positive law (current legislation)».
Law in itself is not effective. Free people which in the mutual relations are subjekt of law operate. A free
man is a clever creature, which has will, gift of thought, capable to produce tools and can consciously use them.
However exactly only the biological in a man does not determine it as personality. A person is characterized by
combination of biological maintenance and social qualities. For this reason the last comes forward legal subjek,
which personifies legal life, principle of law and comes forward his transmitter and realizer.
Key words: positive law, man, person, individual, right, law, absolute law.
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ЛЮДИНА ЯК НАЙВИЩА СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ
(ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ
ТА РЕАЛЬНОСТІ)

Г

острота досліджуваної проблеми, здавалось би, викликана здебільшого з огляду на 70-річне тоталітарне минуле нашої країни та національну несамостійність упродовж декількох
сторіч її історії. Однак трагічні наслідки революційних подій в Україні кінця 2013 — початку 2014 рр. виявили повну неспроможність конституційних положень захистити людину як
найвищу соціальну цінність. Адже відносини всередині держави та суспільства мають формуватися на основі усвідомлення невід’ємності і неспростовності природних прав людини. На
них має спиратися й позитивне законодавство держави.
У преамбулі Конституції України 1996 р. проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, «виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями».
Окрім зазначеного, варто згадати традицію стосовно присяги Президента на вірність народові України з покладанням руки на Пересопницьке Євангеліє, що публічно засвідчує готовність Гаранта узгоджувати свої мотиви та рішення на такому високому посту з принципами Священного Писання.
Зазначене покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за
збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої є служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1].
Не випадково це положення закріплено на конституційному рівні, адже історія свідчить
про страшні речі, які вчинялися проти людства. Так, лише в ХХ ст. було знищено мільйони
людей: в часи двох світових та інших війн застосовувалася все потужніша зброя. Людей знищували диктатори як лівого, так і правого напряму — Гітлер, Пол Пот, уряд Індонезії та ін.
Люди помирали внаслідок переслідувань на релігійному та політичному підґрунті. Люди загинули внаслідок застосування атомної зброї в Хіросімі та Нагасакі. Чимало людей стало
жертвами держав, організованих на демократичних принципах, але вони підтримували свою
економіку виробництвом зброї та її продажем недемократичним режимам, які не дотримувалися прав людини [2, с. 371–372].
Аналогічно й сьогодні, з огляду на остані трагічні події в Україні, поштовхом до яких стало
грубе порушення прав людини та повне нівелювання ст. 5 Конституції України, відповідно
до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, поняття «права людини» не просто були
порушені, а «де-факто» перестали існувати для тих державних можновладців, які узурпували
владу. Як наслідок — вбивство понад сотні демонстрантів та близько тисячі поранених.
Саме зазначене зумовлює неабияку актуальність обраної теми, стало ключовим поштовхом у межах цієї статті вести мову про людину як найвищу соціальну цінність, розуміння

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

227

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

цього саме в контексті християнського світогляду, який є основою традиційного світогляду українського суспільства і мав би стати ціннісною передумою юридичного світогляду та
діяльності посадових осіб держави всіх рівнів. Вказане, відповідно, й становить мету дослідження.
Проблема цінності людини, її життя, честі та гідності в науковій літературі досліджується
переважно в контексті її основних прав і свобод. Зазначеному чимало уваги приділено у працях таких вітчиняних та зарубіжних вчених, як С. Алексєєв, М. Вітрук, М. Козюбра, О. Костенко, С. Лисенков, О. Лукашова, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, П. Рабінович, С. Рабінович,
О. Скакун, М. Цвік та ін.
Філософсько-правовий вимір розуміння понять світогляду, християнського зокрема, правосвідомості та правової культури як його невід’ємних складових і одних з головних підвалин
усвідомлення цінності людини, знаходить відображення у наукових доробках В. Бачиніна,
В. Брюггера, О. Костенка, Л. Макаренко, Ю. Оборотова, Ю. Римаренко, С. Сливки, В. Співак, Ю. Шайгородського та ін.
Незважаючи на значні здобутки вчених у цій сфері, а також на існування системи актів
національного законодавства з питань захисту прав людини, комплексу актів міжнародного
права, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, залишаються невирішеними низка проблем, пов’язаних із реальним втіленням конституційних прав і свобод
людини і громадянина.
Зважаючи на сумну реальність подій в Україні листопада 2013 — лютого 2014 рр., коли
деякі силовики внутрішніх військ безкарно катували та вбивали своїх співгромадян за наказом вищих посадових осіб держави, найвищою цінністю у державі виявилася не людина, а
особисті інтереси глави держави та олігархічних кланів, що узурпували владу в Україні. А силові структури — військовослужбовці, які присягали служити народові України та захищати
громадян, фактично виконували функцію гарантування необмеженої влади Президента та
його оточення шляхом силового придушення мирних демонстрацій громадян, які відкрито
заявили свою позицію стосовно політики існуючої влади. Це була свобода думки і вираження
світоглядної позиції.
Отже, поряд із численними порушеннями прав людини та посяганням на її життя, водночас постає величезна проблема, по-перше, світогляду, особливо світогляду людини зі зброєю
в руках; по-друге, проблема правової свідомості, належний рівень якої спонукав би представників сили виконати вимоги ст. 60 Конституції України, відповідно до якої «ніхто не
зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази», які порушують конституційні права і свободи людини та громадянина, а також зберегти вірність присязі, відповідно до якої військовослужбовці взяли зобов’язання неухильно дотримуватися Конституції, не
зраджувати український народ та ін. [3].
Саме тому, говорячи про найвищі соціальні цінності в Україні, ми не можемо залишити
поза увагою питання світогляду, особливо християнського, який із давних давен став ціннісною підвалиною національних традицій, моралі та культури.
Ю. Римаренко під світоглядом розуміє систему найзагальніших уявлень, поглядів, понять
щодо світу, який оточує людей, щодо природи, людини та суспільства в їх цілісності і взаємозалежності, щодо їх сутності, походження, закономірностей існування і розвитку. Серцевиною світогляду, на думку вченого, є філософські погляди. З цього випливає, що світогляд
і думка — споріднені категорії, а тому право на свободу світогляду є, власне, одним із різновидів права на свободу думки [4].
Більш широке поняття світогляду надає В. Шинкарук. Зокрема, він визначає його як форму суспільної свідомості людини, через яку вона сприймає, осмислює й оцінює навколишню
дійсність як світ свого буття й діяльності, визначає й сприймає своє місце й призначення у
ньому. У світогляд входять узагальнені уявлення про світ і саму людину, про спрямованість
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ходу подій у світі, про сенс людського життя, історичну долю людства тощо, а також система
переконань, принципів та ідеалів.
Світогляд формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних, філософських та
інших поглядів, а також духовних почуттів — громадянських, моральних, естетичних тощо,
на які спираються віра й переконаність у реальності відповідних громадянських, моральних,
естетичних і пізнавальних ідеалів [5, с. 70].
За часів середніх віків світогляд переважно був теологічним. У час переходу від Античності
до Середньовіччя найбільш прийнятною формою, що відповідала потребам масової свідомості людини, було християнство. Воно стало ідеологічним стрижнем культури та всього духовного життя середньовічного суспільства. Вищою формою ідеології освічених людей була
теологія або релігійна філософія, а для неосвічених прошарків населення вона мала практичне значення як культова релігія [6].
Оскільки світогляд являє собою різнобічне розуміння світу з певної позиції, то християнський світогляд, відповідно, є різнобічним розумінням світу з християнської точки зору.
Світогляд людини є її «великою картиною», гармонією всіх її понять про світ. Це спосіб розуміння реальності. Світогляд є основою для щоденних рішень і, таким чином, є надзвичайно
важливим.
Християнський світогляд веде нас до віри у моральні абсолюти, чудеса, людську гідність.
Важливо пам’ятати, що світогляд різнобічний. Він впливає на кожну сферу життя — від
фінансів до моральності, від політики до мистецтва. Тому справжнє християнство — це більше, ніж набір понять для використання у церкві. Християнство, викладене в Біблії, вже саме
по собі є світоглядом.
Фундаментом християнського світогляду є віра та любов.
Любов у християнській концепції — абсолютна універсальна моральна норма, засіб перетворення людини та світу. Християнський світогляд розглядає принцип любові як норму, що
регулює відносини не тільки в християнському світі, а й за його межами. Практичного втілення цей принцип набуває у концепції ненасилля. Ідея ненасильницького опору — варіант
відповіді на запитання «Чи можлива любов в умовах зла?» та «Як любити іншого?». Любов до
іншого в християнській життєдіяльності, у тому числі міжрелігійних, міжетнічних, політичних відносинах, визначається конкретними вимогами до моральної свідомості та волі [7; 8].
У свою чергу, мораль визначає норми, принципи та ідеали. Якщо говорити про ідеали,
які формують моральність окремих членів суспільства, то ними, як правило, стають видатні люди, які мають глибокі переконання щодо усіх життєвих аспектів, які, як правило, безкомпромісно вступають у боротьбу і навіть гинуть за свої переконання. О. Турчинов в контексті цього зауважує, що «у будь-якому випадку ідеал є відображенням моральних устоїв
суспільства, діагностикою його морального здоров’я. Ісус Христос, Будда, Адольф Гітлер,
Йосип Сталін... Скажіть, хто ваш ідеал, і ваші моральні норми і принципи стануть усім зрозумілі» [9, с. 187–188].
Отже, якщо ідеалом людини є постать Ісуса Христа, то й її думки та вчинки будуть схожими на цей ідеал. Правильне розуміння християнського світогляду не дозволяє бачити у
ньому набір формул та інформації про світ. Це спосіб життя, це поринення людини у світ
правди, добра та любові. І передусім любові до людини як вінця Божого творіння. Тому стає
зрозумілим, чому у світі ще панує зло, неправда, чому людина вбиває людину… Це величезна
проблема різних ідеалів та світоглядних позицій.
Відображенням християнської світоглядної позиції ненасилля є, зокрема, нагірна проповідь: «А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, — підстав йому й другу» (Матв. 5:39). Будь-які намагання безпосередньо перетворити цю пацифістську максиму на практику політичного життя досі терпіли крах. Принципова відмова
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від будь-якого насилля у державному житті дуже швидко призвела б до хаосу і «відчинила б
двері» розгулу злочинності.
Коли св. Павло говорить у Посланні до римлян про державну владу, він вказує на те, що
біблійну відмову від насилля не варто розуміти як політичну програму: «Бо він (володар) не
даремно носить меча, він-бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві» (Рим. 13:4). Відповідно до цих слів держава наділена правом застосовувати силу для виконання функції захисту
порядку. Але згідно зі Священним Писанням і соціальною доктриною християнства влада
держави обмежена, з одного боку, Божою заповіддю, а з другого — природним моральним
законом [10, с. 109–110].
Моральні вимоги пов’язані з найпростішими проявами людських взаємовідносин: не
красти, не вбивати, допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду
тощо. В усі часи так чи інакше засуджувалися жорстокість, пожадливість, боягузтство, лицемірство, підступність, наклепництво, заздрість і заохочувалися, в свою чергу, сміливість, чесність, самовладання, великодушність, скромність. Водночас у різні часи неоднаково розуміли умови й межі застосовності цих вимог і відносне значення цих моральних якостей, у них
нерідко вкладали протилежний зміст [11]. Відповідно, це призводить до крайніх проявів правового нігілізму, знецінення людського життя, аморалізації високих ціннісних імперативів
у суспільстві, руйнації загальновизнаних правових ідеалів, правової свідомості тощо. І якщо
зазначене починає наповнювати світоглядні переконання вищих посадових осіб держави чи
осіб, які відповідальні за «народження» права, тобто дійсно правових законів, неминучим є
виклик тієї частини суспільства, чия світоглядна позиція відмовляється йти на компроміси з
руйнівною, кризовою реальністю.
О. Костенко констатує, що сьогодні в Україні є достатньо ознак кризи правопорядку.
Ця криза актуалізує проблему праворозуміння, яку можна сформулювати у вигляді питання «Що є право?». На переконання вченого, правильно вирішити це питання можна лише
в контексті правильного світогляду. Саме від світогляду людини залежить, як вона розуміє
право: який світогляд людини, таке й її праворозуміння. Отже, прогресивне праворозуміння
можливе у того, хто має прогресивний світогляд.
Вчений далі пише, що для вирішення «основного питання правознавства» було сформульовано уявлення про існування «надлюдського права», яке з самого початку отримало визначення як «природне право», на відміну від «законів, постановлених людьми». І зроблено
було це «відкриття» у правознавстві завдяки так званому «натуралістичному» світогляду, згідно з яким для волі і свідомості людей існують певні закони якоїсь надлюдської сутності, що
називається «Природою» чи має іншу назву, але відіграє подібну до «Природи» роль (Бог,
Логос, Розум, Ідея тощо).
Недостатня розвиненість сучасного натуралістичного світогляду породжує «соціальний
позитивізм», тобто вихід волі і свідомості людей з-під влади «законів природи», про які писав Дж. Локк. У людей, уражених «соціальним позитивізмом», воля набирає стану сваволі,
а свідомість — стану ілюзій, утворюючи у них так званий «комплекс соціальної сваволі і со
ціальних ілюзій», що призводить до кризи соціального порядку.
Внаслідок цього у суспільстві загострюється, зокрема, боротьба між «класами» злочинців і незлочинців. Нагальною стає проблема конфлікту між свободою і безпекою у
всьому світі: розширення свободи людини загрожує безпеці, а зміцнення безпеки обме
жує свободу людини. Все важче стає розрізняти добро і зло, а також істину і псевдоістину,
справедливість і псевдосправедливість, свободу і псевдосвободу, прогрес і псевдопрогрес,
порядок і псевдопорядок, демократію і псевдодемократію, політику і псевдополітику,
правосуддя і псевдоправосуддя, підприємництво і псевдопідприємництво тощо. Засоби існуючого сьогодні світогляду виявляються недостатніми для того, щоб вирішити цю
проблему, запропонувавши критерій для розрізнення зазначених речей. Вказане стосу-
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ється і праворозуміння, зокрема проблеми розрізнення у правознавстві «права» і «псевдоправа» [12].
Оскільки право втрачає сенс свого існування у відриві від людини, то це має стати одним
із головних критеріїв для відмежування зазначених вченим понять.
Д. Гудінг та Дж. Леннокс, автори тритомного видання «Людина та її світогляд», пишуть,
що «якщо ми беремося визначати цінність людства, то ми повинні почати зі з’ясування цінності кожного індивідуума, який є складовою людства. Держави й народи в певному сенсі є
особистісними утвореннями. А історія дає нам надто багато прикладів того, як люди стають
одержимими владою, і при цьому їх може зовсім не хвилювати бідність та спустошення, які
жадоба влади може принести сотням тисяч окремих людських істот» [2, с. 376–377].
На чому ж у такому разі ґрунтуються права кожної особистості? Згідно з теїзмом — на
Богові і на Його характері. Кожна людина створена за образом і подобою Божою і звідси
випливають органічні і невідчужувані від людини гідність і права. Погано поводитися з людиною — означає погано ставитися до її Творця: «Хто проливає кров людини, того кров буде
пролита людиною; бо на подобу Божу створено людину» (Буття 9:6); «Хто пригнічує убогого,
той його Творця зневажає» (Прип. 14:31). (На наше переконання, це складові християнського світогляду, які мають наповнювати зміст діяльності держави і зміст права.)
Однак атеїсти повинні відкинути таке обґрунтування прав людини і шукати їх основу у
чомусь іншому. Хто ж, за атеїстичним підходом, дає людині її права? Гуманіст С. Кук каже:
«Людині дає права не Бог, а суспільство». Ця теорія, на думку дослідників, виявляється адекватною тоді, коли держави діють мудро. Однак історія і сучасність свідчать про те, що вони
часто діють нерозумно. І в такі часи постає питання: чи є держави та уряди вищим і абсолютним авторитетом? Чи можуть вони вирішувати, яка людина чи яка етнічна група має право на
життя, а якої групи чи людини слід позбутися? Чи є держава вищим джерелом закону в цілому, чи існують закони, які стоять над державою і встановлюють характер реалізації державою
своєї влади? [2, с. 376–377].
Християнство протягом останніх двох тисячоліть виправдало мідрість і стійкість своїх
ідеалів.
В. Яременко зауважує, що людина створена Богом для своєї слави, вільного і гідного
життя. І ця людина, незалежно від свого світогляду, не буде підкорятися штучним законам і
тим обмеженням, якими б вони не були, якщо вони не відповідають суті цієї людини. Докорінні зміни, які сьогодні відбулися у суспільній свідомості людини, у державі, у суспільстві,
безумовно, потребують докорінних революційних змін. Тому існуюче законодавство має
бути приведене до того, як вони стикуються із Законом Божим, з Біблією [13, с. 47–48].
О. Костенко пише, що те, як люди будуть застосовувати закон, залежить від стану їх волі
і свідомості. Цей стан визначається соціальною культурою людей, під якою слід розуміти міру
узгодженості їх волі і свідомості із природними законами соціального життя, від їх ідеології,
адже яка ідеологія, таке і застосування. Зокрема, протиприродні правові уявлення, тобто такі,
що суперечать законам природного права, породжують у людей так званий комплекс сваволі
та ілюзій, який проявляється у вигляді зловживання при застосуванні законодавства [14, с. 88].
Аналізуючи чинне законодавство, можна спостерігати, що чисельні християнські настанови знайшли своє відображення у Конституції України: людина як вінець Божого творіння визнається найвищою соціальною цінністю у державі; гарантується захист невід’ємних,
природних прав людини, різні галузі права відображають 10 заповідей тощо. Водночас чисельні моральні цінності та ідеали, що сповідуються християнством і які є частиною нашої
національної самобутності, залишаються цінними лише в межах цього світогляду. Тому, як
висновок, слід особливо наголосити на ключовій ролі християнства у формуванні морально
здорового світогляду як суспільства, так і окремої особи, в усвідомленні цінності людини та її
невідчужуваних прав і свобод, власне, це шлях до виходу суспільства з моральної кризи.
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Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності)
У статті звертається увага на актуальність досліджуваної теми з огляду на останні сумні революційні події в Україні, під час яких вищими посадовими особами держави фактично нівелювалися права
людини та цінність людського життя. Визначальна роль у цьому належить світогляду, який формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому політичних,
моральних, естетичних, правових, релігійних та інших поглядів. Підкреслюється ключова роль саме
християнського світогляду як шляху до виходу суспільства з моральної кризи.
Ключові слова: життя, мораль, права людини, світогляд, християнство, цінність.
Львова Е. Л. Человек как высшая социальная ценность (через призму христианского мировоззрения и
реальности)
В статье обращается внимание на актуальность исследуемой темы, учитывая последние печальные
революционные события в Украине, во время которое высшими должностными лицами государства
фактически нивелировались права человека и ценность человеческой жизни. Определяющая роль в
этом принадлежит мировоззрению, которое формируется в результате практического освоения духовной культуры общества, господствующих в нем политических, нравственных, эстетических,
правовых, религиозных и иных взглядов. Подчеркивается ключевая роль именно христианского мировоззрения как путь к выходу общества из морального кризиса.
Ключевые слова: жизнь, мораль, права человека, мировоззрение, христианство, ценность.
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Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури
Lvova O. Human being as the highest social value (through the prism of the Christian worldview and reality)
The article draws attention to the relevance of the research topics considering the recent sad revolutionary
events in Ukraine, during which senior officials of the state practically leveled human rights and the value
of human life. The determining role in this belongs to the worldview, which forms as a result of practical
development of the spiritual culture of the society, of lords in it political, moral, aesthetic, legal, religious
and other views. Emphasize the key role of the Christian worldview as a way out of the company of a moral
crisis.
Key words: life, moral, human rights, worldview, Christianity, values.
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СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

П

ерехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним
процесом. Починається він із групи людей, які є носіями нової світоглядної культури,
що викликає у їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення у суспільстві інших
цінностей цей резонанс можливий саме в людей, у яких ці цінності мають високий духовний
вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуваючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу.
Кожна людина потенційно є охоронцем і творцем культури. Остання живе або помирає
завдяки людині, і людина відповідальна за неї. Будь-який людський крок, вчинок, проголошене слово, з одного боку, створює, а з другого — наслідує соціокультурні взірці, що є
актом існування культури. Все, що робиться, робиться так чи інакше у контексті існуючих
взірців, а все, що зроблене, висловлене, записане, стало минулим, у свою чергу, входить в
універсум культури, набуває функцій взірця і визначає певною мірою подальше життя людей
[1, с. 232–233].
Кожна епоха, кожне соціальне утворення, що займають своє місце на різних етапах розвит
ку суспільної культури, створюють власні моделі суспільних відносин, свої суспільні ідеали,
яким надається важливе загальнолюдське значення [2, с. 141].
Світогляд є формою суспільної самосвідомості людини, через яку вона сприймає, осмислює
та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття і діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення у ньому. У світогляд входять узагальнені уявлення про світ і саму людину, про
спрямованість перебігу подій у світі, про сенс людського життя, історичну долю людства тощо,
а також система переконань, принципів та ідеалів. Світогляд формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства (науки, літератури, мистецтва), пануючих у ньому
політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних (або атеїстичних), філософських та
інших поглядів, а також духовних почуттів — громадянських, моральних, естетичних тощо, на
які спираються віра й переконаність у реальності відповідних громадянських, моральних, естетичних і пізнавальних ідеалів, надія на їх здійснення [3, с. 299].
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Культура фактично утворює соціальний контекст суспільства як соціальної системи. Цей
контекст виступає загальною характеристикою цінності та значущості суспільства і людської
особистості як явищ природної та соціальної реальності, що виявляють себе як певні культурно-історичні утворення як на рівні конкретної людини, так і на рівні суспільства. Вони
обумовлюються загальним розвитком цілого, тобто всієї соціальної системи, складовими
якої вони є, та в той же час взаємно підтримують і визначають один одного. У сукупності це
становить людську історію — у певному розумінні, досвід освоєння людського буття, зв’язок
минулого, сучасного та майбутнього [4, с.14].
Сьогодення пов’язує в єдиний соціально-духовний вузол культуру (цінності життя), історію (долю народу) та націю (історичну особистість народу). Культура трансформує історичний досвід у цінності життя, творчості, духу, соціальних значень, ідеалів, ієрархії людських
якостей, формування світу людини за вимірами блага, правди, краси.
Ціннісним змістом пронизане усе людське життя. Цінності — це серцевина світогляду людини, певний ідеал особистості, міра значущості речей, явищ, подій [5, с. 6–7]. Поняття «цінність» завжди трактувалося наукою як усталене уявлення про те, що є святим для людини, тієї
чи іншої соціальної групи, суспільства в цілому. Цінності дозволяють «пов’язати різні часові
модуси (минуле, теперішнє, майбутнє); визначити системи пріоритетів, способи соціального
визнання, критерії оцінок; будувати багаторівневі системи орієнтації у світі...» [6, с. 12–13].
Німецький філософ І. Гердер зазначав: «Немає нічого менш визначеного, ніж слово —
“культура”, і немає нічого більш оманливого, ніж застосовувати її до цілих століть і народів.
Як мало культурних людей у культурному народі! І в яких рисах потрібно відшукувати культурність?» [7, с. 6–7].
На сьогодні існує велика кількість наукових дефініцій поняття «культура». Однак все це
різноманіття може бути зведене до чотирьох основних визначень, зокрема, культура це: творчі здібності людини; творча діяльність людини, спеціальні зусилля людей, у результаті яких
їхні здібності і таланти перетворюються в об’єктивні матеріальні і духовні цінності; сукупність створених людиною цінностей; процес духовного збагачення людини, динаміка перетворення існуючих цінностей у їх духовне надбання, творчі сили і здібності [8, с. 61].
Історичні передумови етногенезу українців визначаються у чітких культурно-географічних межах однієї й тієї ж території. Особливість етногенного процесу в Україні полягала в
тому, що він живився не просто засвоєнням певних елементів світової культури та історичного досвіду (як це було в усіх етносах), а характеризувався прямою (так би мовити, з рук у
руки) естафетою передавання культурних цінностей та традицій у тому єдиному геокультурному руслі, яке дає змогу безпосередньо ввести в етнотворення українців тисячолітній досвід
інших народів [9, с. 283–284].
Мислителі минулого і вчені сучасного стверджують, що духовна культура народу, яка
формується на відчутті одухотворення світу, який дарує людині чари своєї краси й досконалості, відчуття цієї досконалості, повага 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 [10, с. 192].
У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять у
його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних
процесах. Сьогодні ми маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили
прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.
Духовність — це втілення у світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює
настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу
людської життєдіяльності.

234

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури

Духовність людини є складовою її досвіду, який започатковується з моменту її народження і поповнюється 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 інших людей. А з другого — шляхом духовного сприйняття
їх на основі віри, яка слугує містком між людиною та ідеалом [11, с. 11–12].
Лише людина, з належною культурою, в тому числі соціальною, як стверджує О. Костенко [12, с. 33], може бути справедливою, гуманною, чесною, благородною, конкурентоспроможною і володіти усіма іншими достоїнствами справжньої, тобто «природної»
Людини.
Саме через культуру людина «приходить до себе», розпізнає (самопізнає) себе як істоту,
відмінну від всього іншого природного світу, як таку, яка перетворює цей світ, робить його
частиною «свого світу» як світу культури. Саме через культуру вона досягає (й пронизується
розумінням унікальності) стану свободи, в якому її природа набуває дійсно «людської» визначеності. Саме через культуру людина усвідомлює межі і безмежжя свого ставлення до світу, марність і велич своїх творчих здібностей щодо його перетворення і, зрештою, своє власне
духовно-тілесне єство, спрямоване у вічність [13, с. 57].
Саме культура стала сферою самореалізації, саморозвитку, самосвідомості людини
[14, с. 14]. Культура характеризує людину як істоту духовну, що здіймається над обмеженістю
матеріально-приземленого буття. 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, Справедливості, Гармонії, Порядку та Злагоди.
Отже, однією з найголовніших, провідних потреб людини як соціальної істоти є потреба
в самовиявленні, самореалізації та самоствердженні, яка може задовольнятися лише в контексті суспільних зв’язків, стосунків, у тому числі й у процесі правової діяльності. Відомо,
що суспільні стосунки — 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 функціонує у формах, які припускають особистісне розкриття. Тому
культурно-історичний процес репрезентує неповторні риси як індивідуального буття людини, так і історичної особистості людських спільностей (соціальних груп, етносів, націй). Загальнолюдська культура існує лише як загальнозначущий аспект національних (чи етнічних)
культур, а вони конституюються як ціннісно-нормативне виявлення долі народу, його власної життєвої траєкторії в універсумі історії.
Проблема розуміння права в цілому як соціально-культурного феномену завжди займала
важливе місце в духовному арсеналі людини. Право — багатоаспектне поняття, а наука про
право розробляє і консолідує глибокі і досить різноманітні відомості, що накопичені за довгі
роки; практика суспільного побуту стала складною і багатоманітною, тому ускладнюється
як право, так і уявлення про нього. Крім того, різні культури вкладають у це поняття різний
зміст, а деякі моменти в розумінні права навіть родинними правовими культурами мають
істотне значення [15, с. 3].
Багато бід України — від втрати культурної ідентичності, від руйнування механізмів її відтворення. Ось чому вивчення права потребує нового виміру — через якість феномену національно-правової культури, де б право розглядалося в контексті культурно-правової ментальності суспільства, шляхом входження до його змісту, а не через формальну номінацію
«правом» всіх історичних продуктів національного правопорядку. Завдання такої методоло-
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гії — знайти такі зміни в праві, які б не розривали цілісності цього юридичного феномену з
духовним станом України, з її унікальним культурним світом [16, с. 49].
Розглядаючи право та аналізуючи його як вияв культури, ми акцентуємо увагу на багатогранності та складності явища. На процес його утворення впливають різні причини, на
нього перехресно діють численні елементи та умови суспільного життя, і важко знайти той
аспект життєдіяльності суспільства, на який би право не мало визначального або суттєвого
впливу.
Цінність сучасного права відображається не лише у його можливості забезпечити високий
рівень впорядкування суспільних відносин, а й у реальному задоволенні різноманітних законних, соціально-справедливих інтересів суспільства загалом та окремих індивідів зокрема.
Право повинно стати по-справжньому мірилом свободи та соціальної справедливості.
Основним призначенням сучасного права є забезпечення суспільної злагоди, гарантування стабільності суспільних відносин; забезпечення автономності особи, визначення міри
свободи поведінки особи, гарантування соціальної захищеності індивідуальних суб’єктів;
утвердження духовних цінностей та загальнолюдських ідей; знаходження соціального компромісу і врегулювання конфліктів на основі цивілізованих принципів.
Сьогодні, коли відбувається широкомасштабна трансформація соціального буття, змінюються соціальні цінності, норми діяльності і поведінки людей, особливого значення набуває
ефективне нормативно-правове упорядкування процесів суспільного розвитку. Необхідність
вирішення цього завдання зумовлює підвищення ролі та значення правової культури, цілеспрямований вплив її цінностей на процес трансформації суспільних відносин.
Правова культура як суспільний феномен є неодмінною умовою динамізації трансформаційних процесів у напрямі формування в Україні правової держави і громадянського суспільства. Цілісність правової культури є важливою складовою здійснення суспільно-правової
реформи в країні, утвердження верховенства права в усіх сферах соціального буття, свободи,
різноманітних способів і форм реалізації правового статусу особи, її прав. Правова культура
є основою відтворення правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу
народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій [17, с. 18].
Правова культура є необхідною умовою розвитку інтелектуального, духовного потенціалу
народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій, передусім сучасного юридичного світогляду, правових ідеалів, сучасного праворозуміння. Право і культура є
взаємопов’язаними, взаємодіючими категоріями, оскільки право є елементом культури суспільства, його соціальною цінністю [18, с. 45].
Формування особистості в суверенній Українській державі — це не просто абстрактне поняття, а складний і довготривалий процес становлення, вдосконалення та реалізації особистості в суспільстві, з урахуванням особливостей природи й менталітету української нації, що
впливає на відродження суспільства в цілому.
Події, що відбуваються нині в Україні, потребують вихід на нові рівні розвитку в усіх
сферах життєдіяльності підростаючого покоління з метою формування духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності, умінь користуватися визначальними надбаннями демократичного суспільства. Особливе значення надається вибору особистістю системи
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.
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Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури
У статті розглядається перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття, який
починається з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах
відповідний резонанс. В умовах поширення у суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної
необхідності такі люди активізуються, відчуваючи моральну відповідальність за своє суспільство,
державу.
Зазначається, що правова культура є основою відтворення правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій.
Ключові слова: культура, право, правова культура, цінність права, світогляд.
Макаренко Л. А. Мировоззренческие основы правовой культуры
В статье рассматривается переход к новому уровню мировоззренческой культуры третьего
тысячелетия, который начинается с группы людей, которые являются носителями новой мировоз
зренческой культуры, которая вызывает в их душах соответствующий резонанс. В условиях распространения в обществе других ценностей этот резонанс возможен именно у людей, в которых
эти ценности имеют высокое духовное измерение, и при возникновении социальной необходимости такие люди активизируются, чувствуя моральную ответственность за свое общество, государство.
Отмечается, что правовая культура является основой воссоздания правового опыта, развития интел
лектуального, духовного потенциала народа, утверждения целостной системы, мировоззренческоценностных ориентаций.
Ключевые слова: культура, право, правовая культура, ценность права, мировоззрение.
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Makarenko L. world view principles of legal culture
In the article a transition is examined to the new level of world view culture of the third millennium, which
is begun with the group of people, which are the transmitters of new world view culture which causes the proper
resonance in their souls. In the conditions of distribution in society of other values this resonance is possible
exactly for people in which these values have the high spiritual measuring, and in case of occurring of social
necessity such people activate, feeling moral responsibility for the society, state.
Marked, that a legal culture is basis of recreation of legal experience, development of intellectual, spiritual
potential of people, claim of the integral system, view-valued orientations.
Key words: culture, right, legal culture, value of right, world view.
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У

сучасному українському суспільстві в епоху політичних, економічних та правових трансформацій наявні тенденції, що пов’язані з різким падінням поваги до права, його цінності та навіть зневагою до багатьох правових положень та настанов. Як відомо, право впливає
на правову свідомість та поведінку людей, і, відповідно, повинно сприяти прогресивним змінам у суспільстві. На нашу думку, всі суперечливі та трагічні події, що відбуваються сьогод
ні у суспільстві, є результатом нерозвиненого правового світогляду, правової свідомості та
правової культури представників як державних і громадських інституцій, так і громадян. Як
наголошує Н. Оніщенко, йдеться про несприйняття держави, багатьох її інститутів, недовіру до її реформаторських позицій та стартів, що посилює песимістичні настрої і світоглядні
деформації в суспільстві. Крім того, права необхідно дотримуватися не тільки завдяки повазі
до нього, сприйняття демократичних засад права взагалі, а й завдяки нагальній потребі відродження поваги до правового порядку в суспільстві [1, с. 93].
Сьогодні вкрай необхідна якісна правова освіта та пропаганда правових знань з метою
формування правового світогляду та правової культури суспільства. Одним із суб’єктів правової освіти суспільства є засоби масової інформації (ЗМІ), від яких залежить, як суспільство
сприймає право та інформацію про нього. Такий стан справ зумовлює і актуалізує проблему
наукового вивчення та аналізу ролі ЗМІ у формуванні правового світогляду та правової культури суспільства.
Вивчення ролі ЗМІ у суспільних процесах розпочалося ще на початку ХХ ст., а спроби
створення теоретичних концепцій з’являються в середині ХХ ст. у працях П. Лазарсфельда
і Г. Ласвелла. У 60–70-ті роки ХХ ст. відбувається пошук нових загальнотеоретичних підходів до розуміння ролі мас-медіа в суспільстві, чим було зумовлене підвищення інтересу
до праць теоретиків постструктуралізму і постмодернізму (Т. Адорно, Р. Барт, М. Горкгаймер, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз та ін.). Серед сучасних праць, в яких досліджуються проблеми
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мас-медійних процесів та роль ЗМІ в сучасному світі, слід назвати публікації таких авторів,
як В. Бебик, О. Гриценко, С. Квіт, Н. Костенко, І. Мащенко, А. Москаленко, В. Різун, А.
Ручка, А. Чічановський, О. Чекмишев та ін. Важливий напрям дослідження мас-медіа був
започаткований працями М. Маклюена і продовжений у працях теоретиків постіндустріального інформаційного суспільства (Д. Белл, О. Тоффлер, М. Кастельс та ін.). Проблематиці,
пов’язаній із формуванням медіа-права, присвячено низку публікацій, серед них праці таких
дослідників, як К. Бєляков, В. Брижко, О. Кузнецова, Т. Маер, Н. Петрова, І. Погорєлова,
Т. Приступенко, В. Цимбалюк, В. Якубенко та ін. Проблеми формування правової культури
та правового світогляду досліджувалися такими вченими-правознацями, як С Алексєєв, В.
Головченко, Ю. Дмитрієвський, І. Ільїн, Б. Кістяківський, В. Копейчиков, Є. Назаренко, Н.
Оніщенко, Л. Петрова, П. Рабінович, В. Тацій та ін. Не применшуючи значення їх наукового
доробку, варто окремо приділити увагу вивченню особливостей впливу мас-медіа на формування правового світогляду та правової культури.
Метою статі є дослідження ролі і впливу ЗМІ на правовий світогляд та правову культуру
суспільства.
Важливою складовою журналістської діяльності є вплив ЗМІ на правове життя суспільства,
правовий світогляд та правову культуру населення. Преса, телебачення і радіо, а також електронні ЗМІ є поліфункціональними носіями продуктів не тільки журналістської, а й інших
видів соціальної діяльності, зокрема правоосвітньої, пов’язаної з трансляцією духовних та
правових цінностей у масову свідомість. Журналіст, виконуючи свої професійні обов’язки,
доносить правову інформацію та формує правову культуру суспільства. Для того щоб право
сприймалося як цінність на особистісному рівні, необхідно відповідно до потреб часу і розвитку сучасної особистості формувати соціальний їй освітній простір. Окрім інформаційної,
журналістика є видом духовно-практичної діяльності аналітичного характеру, функцією якої
є впровадження у масову свідомість світоглядно орієнтованих оцінок явищ і фактів, актуальних для масової свідомості.
На думку О. Третьякової, вплив журналістики на правову культуру суспільства визначається її участю в розвитку правосвідомості на двох рівнях: раціональному (підвищення правової інформованості населення) й емоційному (формування правових орієнтирів і позитивного ставлення до права). Вплив правової журналістики на правову свідомість може мати
декілька ефектів: когнітивний (давати нові правові знання), ціннісний (формувати правові
установки і ставлення до права) і організаційно-утилітарний (давати можливість удосконалювати правову поведінку). Може також мати і дисфункціональний, небажаний ефект, що
знижує рівень правосвідомості громадян [2, с. 42 ].
Дія права в певних просторово-часових вимірах здійснює ідейно-мотиваційний вплив
на особистість, а тому сприяє утвердженню належного рівня правової свідомості, правової
культури та правової поведінки. Як засвідчує практика, недооцінка специфіки сприйняття
права призводить до того, що деякі правові норми не сприймаються правовою свідомістю,
не стають визнаними у суспільстві, що призводить до деформації правосвідомості, передусім
правового нігілізму, правового ідеалізму, правової демагогії тощо [3, с. 285].
Як зазначає В. Коробка, правовий світогляд, будучи духовно-інтелектуальним стрижнем
для більшості ментальних феноменів, через правове мислення, яке відповідає за узгодження
індивідуальних потреб особистості з універсальними загальнозначущими основами соціального співжиття, на підставі ціннісно-ідеальних основ буття, розробляє правову ідею — загальноправовий ідеал, у координатах якого за умови активної взаємодії правової свідомості,
правового менталітету здійснюється соціально-правова організація життєдіяльності особистості й суспільства [4, с. 13].
ЗМІ є чинником, що впливає на формування правової свідомості та правового світогляду. Формування правової свідомості – це надзвичайно складний та багаторівневий філософ-
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ський та психологічний процес сприйняття нормативно-правових приписів, який своєрідно
відбувається у кожній людині та має різні, абсолютно не схожі результати. ЗМІ — це сукупність сучасних каналів зв’язку (преса, телебачення, радіомовлення, кіно, мережа Інтернет
тощо) за допомогою яких поширюється правова інформація у суспільстві. У статті 18 Закону
України «Про інформацію», зокрема, визначено, що одним із видів інформації у державі є
правова інформація — сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про
право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок,
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо. Джерелами правової інформації
є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні
договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові
акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації
з правових питань [5]. Як відомо, є дві групи правової інформації. Перша — документовані
юридичні акти та правові принципи. Це — Конституція України, законодавчі і підзаконні
акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти. Друга — повідомлення преси, телебачення, радіо, публічні виступи та
інші засоби інформації з правових питань. Наукові дослідження, опитування населення свідчать про те, що громадяни переважно отримують знання про державу і право (крім навчальних закладів) з цього джерела. Газети «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Юридичний віс
ник України», «Закон і бізнес», журнали «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Право
України», «Юридичний журнал» та інші сьогодні несуть велике навантаження з поширення
юридичної інформації. Відіграють немалу роль у поширенні правових знань і місцеві періодичні видання, у яких постійно висвітлюється правова тематика.
На нашу думку, з метою виявлення особливостей впливу ЗМІ, варто брати до уваги особ
ливості формування правового світогляду та правової свідомості українців, враховуючи
менталітет, традиції, правовий досвід та досвід державо- та правотворення в Україні. Со
ціально-правовими дослідженнями зафіксовано, що переважна більшість населення України
підтримує правові цінності. Разом з тим нині важко передбачити подальшу еволюцію правового світогляду та правової свідомості українського народу та його молодого покоління, що
значною мірою залежить від правової орієнтації владних структур у політичному, правовому
та економічному просторі. Тому в таких умовах необхідно враховувати, як формується правова культура й правові цінності різних соціальних груп і соціально-демографічних спільнот
населення держави.
Розглядаючи правосвідомість та правову культуру нації, можна говорити, що в ній зафіксовані й унікальність самої нації, і належність до всього людського роду, а також відповідь
на питання, яким чином вона може визначити на теоретичному рівні свою ідентичність та
оригінальність, за допомогою яких правових норм вона може захистити себе. Національна
правосвідомість виступає творцем ціннісних правових орієнтацій народу, його різних со
ціальних груп і верств [6, с. 45].
Одним із напрямів діяльності мас-медіа є правова освіта громадян, що реалізується шляхом підвищення правової культури особистості. Інтерес і довіра до діяльності ЗМІ в сучасних
умовах визначається тим, наскільки цікавою для суспільства є їх тематика, наскільки визначальною є їх роль у житті нинішнього динамічного суспільства. І саме правова освіта має на
меті формування високого рівня правового світогляду, правової культури та правосвідомості
особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства. Як
визначає Н. Оніщенко, правова освіта може розглядатися як система виховних і навчальних
дій, спрямованих на створення умов для формування: поваги до права; власних уявлень і настанов, заснованих на сучасних правових цінностях суспільства; концепцій, достатніх для
захисту прав, свобод і законних інтересів особи та правомірної реалізації її громадянської
позиції. Правоосвітня робота — це конкретні заходи, спрямовані на здійснення суб’єктом
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правового впливу певних дій, що ґрунтуються на розроблених програмах реалізації правового виховання в суспільстві [7, с. 36].
ЗМІ є суб’єктом правоосвітньої роботи та інститутом правової соціалізації особистості, що
популяризують правові знання, формують або зміцнюють позитивні правові установки, допома
гають удосконалювати правову поведінку. Сучасні ЗМІ набули величезної сили і впливу, оскільки саме вони фактично формують образ і сприйняття того світу, в якому живе суспільство.
Засоби масової інформації систематично інформують громадян про події суспільно-правового життя України та міжнародної спільноти, про правові аспекти діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування, про здійснення прав і свобод громадян, профілактику правопорушень, особливо серед молоді, боротьбу з кримінальними злочинами,
корупцією, організованою злочинністю. Перевагами ЗМІ перед іншими каналами правового
інформування є оперативність подання інформації, широке охоплення населення, щоденність впливу і доступність правової інформації [8, с. 320].
З метою формування правового світогляду та правової культури суспільства засобами масової інформації застосовуються різні форми та методи правоосвітньої роботи: систематично
залучаються до виступів у ЗМІ вчені, спеціалісти та фахівці з різних галузей права. З метою
належного висвітлення актуальних правових питань, роз’яснення актів законодавства створюються постійні рубрики в друкованих ЗМІ, на радіо, телебаченні та соціальних мережах.
Також створюються дитячі телепередачі правового спрямування, залучаються діти та підлітки до участі в них. У теле- та радіопередачах здійснюється висвітлення актуальних правових
питань, в тому числі шляхом організації циклу навчально-методичних телепередач із залученням провідних фахівців у галузі права. Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації
представників засобів масової інформації з висвітлення питань держави і права, чинного законодавства, а також працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади щодо методики правового інформування населення у ЗМІ.
Одним зі шляхів формування правового світогляду та правової культури особи за допомогою засобів масової інформації є правове виховання. Як відомо, правове виховання — це систематичний правовий вплив на особу з метою засвоєння нею правових знань, підвищення
рівня правосвідомості і правової культури, вироблення орієнтації на соціально-активну правомірну поведінку. Правова пропаганда є однією із форм правового виховання особистості,
що передбачає поширення правових знань серед населення шляхом тлумачення норм права
через засоби масової інформації. Правова інформація, що подається ЗМІ, на відміну від офіційного видання закону, що містить сам його текст, у більшості випадків супроводжується
переказом правової норми з роз’ясненням того, як її тлумачити і застосовувати на практиці.
До того ж ця правова інформація сама знаходить свого адресата без звернення будь-куди.
Адже в суспільстві, що трансформується, роль засобів масової інформації значно посилюється, оскільки саме в такі періоди зростає потреба громадян точніше, об’єктивніше оцінювати правові явища і події. Як зазначає Ю. Тодика, результативність правової пропаганди
залежить від стану суспільної свідомості, психологічного клімату в суспільстві, від схильності
певних соціумів до сприйняття відповідної інформації [9, с. 9].
На сьогодні мас-медіа накопичили величезний досвід впливу на свідомість особистості
і суспільства. Як зазначає В. Кирилін, професійний і грамотний «правовий вплив» ЗМІ
на масову аудиторію має призвести до формування і розвитку правової свідомості, принципів і установок на правову поведінку, конкретні дії та вчинки, тобто до становлення та
розвитку високого рівня правової культури особистості і суспільства. Наявність так званої «контрпропагандистської діяльності» ЗМІ, інформаційні війни, прихована й відкрита
ангажованість ЗМІ та окремих журналістів, надання суперечливої інформації призводять
до становлення суперечливої суспільно-масової та індивідуальної свідомості, що, в свою
чергу, негативно позначається на формуванні та розвитку особистісної і суспільної право-
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свідомості та правової культури [10, с. 12]. Участь ЗМІ у правовій соціалізації особистості
може бути конструктивною, тобто мати когнітивний, аксіологічний і поведінковий ефекти, а може мати і дисфункціональний ефект, що знижує рівень правосвідомості громадян.
Перегляд телепередач, що містять антисоціальні сцени, тісно пов’язаний з антисоціальною
поведінкою. У випадках поширення недостовірної, необ’єктивної інформації, при смакуванні подробиць злочинів, культивуванні жорстокості і насильства публікації або сюжети мають негативний ефект, і ЗМІ перетворюються на контрагента правової соціалізації,
знецінюючи моральні і правові установки. Правова соціалізація особистості — явище не
однозначне, вона може включати в себе і елементи, що мають руйнівний характер для особистості, що приводить до нагнітання агресії, апатії, розчарування населення, що веде за
собою непоправні наслідки.
Таким чином, ЗМІ — це впливовий інформаційно-пропагандистський апарат, який є
одним з ефективних засобів збереження і поширення правових знань і цінностей, формування правового світогляду та правової культури суспільства. Вплив мас-медіа на особу не
зводиться лише до передачі громадянам знань про законодавство, а особливо важливим є
формування переконаності особи у необхідності дотримання правових норм, формування
позитивного ставлення до права, визнання його цінності.
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Макеєва О. М. Роль засобів масової інформації у формуванні правового світогляду та правової культури суспільства
У статті досліджено роль та значення засобів масової інформації у формуванні правового світогляду та правової культури суспільства. Обґрунтовується роль ЗМІ як інституту правової соціалізації
особистості. Аналізуються форми та методи правової освіти суспільства. Доведено, що роль мас-медіа
у формуванні правового світогляду та правової культури особи не зводиться лише до передачі громадянам знань про законодавство, а особливо важливим є формування переконаності особи у необхідності
дотримання правових норм, формування позитивного ставлення до права, визнання його цінності.
Ключові слова: засоби масової інформації, правовий світогляд, правова культура, правова соціалізація, правова освіта, правове виховання.
Макеева Е. Н. Роль средств массовой информации в формировании правового мировоззрения и правовой культуры общества
В статье исследована роль и значение средств массовой информации в формировании правового
мировоззрения и правовой культуры общества. Обосновывается роль СМИ как института правовой
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Малюк О. М. Правова ідеологія: сутнісні ознаки та підходи до вивчення
социализации личности. Анализируются формы и методы правового образования общества. Доказано, что роль СМИ в формировании правового мировоззрения и правовой культуры личности не
сводится лишь к передаче гражданам знаний о законодательстве, особенно важным является формирование убежденности личности в необходимости соблюдения правовых норм, формирование положительного отношения к праву, признание его ценности.
Ключевые слова: средства массовой информации, правовое мировоззрение, правовая культура, правовая социализация, правовое образование, правовое воспитание.
Makeіeva О. The role of the media in the formation of legal conciseness and legal culture of a sosiety
In the article the role and importance of the media in the formation of legal conciseness and legal culture of a
sosiety were investigated. The role of the media as the institute of legal socialization of a person was substantiated.
The forms and methods of legal education of a society were analyzed. It was proved that the role of the media
in the formation of legal consciousness and legal culture of a person is not limited by the transfer of knowledge
about the law to the citizens, but it is the most important to form a conviction of a person that it is necessary to
observe the legal rules, creat positive attitude to the law and recognize its value.
Key words: the media, legal conciseness, legal culture, legal socialization, legal education, legal upbringing.
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ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ:
СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
Цікавим і мало вивченим питанням загальної теорії держави і права є питання, яке
пов’язане з аналізом та вивченням категорії «правова ідеологія». Не секрет, що правова
ідеологія, як і правова психологія, здебільшого досліджувалися в контексті структури терміно-поняття – правова свідомість. Проте остання досить детально вивчена вченими-правознавцями. Достатньо згадати праці вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких: В. Бабкін, О. Зайчук, М. Козюбра, О. Копиленко, В. Копейчиков, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко,
О. Селіванов, Т. Тарахонич, М. Теплюк, Ю. Шемшученко, О. Ющик та ін.
Загальним щодо визначення правової свідомості є те, що це поняття є своєрідним виміром
правової реальності. Самі ж дефініції правової свідомості пов’язані з виявленням сутності
цієї категорії як сукупності уявлень, почуттів, ідей, що відображають ставлення людей, соціальних спільнот до діючого чи бажаного права. Безумовно, не з усіма висновками деяких
правознавців щодо сутності цієї категорії ми можемо погодитися. Так, зокрема, у нас викликає сумнів констатація того, що «правові погляди, ідеї, теорії, почуття живуть як би своїм
відокремленим життям, незалежно від економіки, політики, держави і навіть позитивного
законодавства» [1, с. 556].
Як нам здається, саме такі фактори як, економіка, політика, культура (загальна і правова)
суттєво впливають на рівень правової свідомості і окремого індивіда, і певних соціумів, соціальних груп тощо. Навряд чи низький рівень культури в суспільстві чи економічні кризові прояви можуть сприяти підвищенню рівня правової свідомості, а отже, подоланню явищ
правового нігілізму та правового песимізму (явища, ще більш деструктивного, порівняно із
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правовим нігілізмом). Втім, навіть цей невеличкий аналіз свідчить, що категорія «правова
свідомість» у цілому не належить до обійдених увагою в правовому науковому полі, що, до
речі, не можна стверджувати про категорію «правова ідеологія». У такий спосіб спробуємо
хоча б деякою мірою подолати певні наукові прогалини та відповісти на деякі питання з означеної проблематики.
Отже, крім правової психології в структуру правосвідомості включається правова ідеологія, яка, на відміну від психологічного сприйняття навколишнього світу, відповідає рівню
науково-теоретичного відображення та освоєння дійсності. Правову ідеологію слід розглядати як сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які у концептуальному, систематизованому вигляді відображають і оцінюють правову реальність.
У порівнянні з правовою психологією, первинною «субстанцією» якої є психологічні переживання людей, ідеологія характеризується цілеспрямованим, як правило, науковим чи
філософським осмисленням права як цілісного соціального інституту, не в окремих його
проявах (наприклад, у вигляді тих чи інших норм, судових рішень тощо), а в ролі самостійного елементу суспільства (суспільно-економічної формації, культури, цивілізації).
У сфері ідеології і засобами ідеології знаходять відображення потреби та інтереси передусім соціальних груп, класів, народів, держави, світового співтовариства в цілому. Звичайно,
елемент індивідуального, особистісного присутній і в ідеологічному відображенні правової
дійсності: та чи інша ідеологічна доктрина створюється і формулюється, як правило, окремими людьми – вченими, філософами, громадсько-політичними діячами, а далі стає надбанням багатьох людей, які досягають у своїй свідомості системного цілісного відображення
держави і права [2, с. 23].
Однак правова ідеологія значно перевершує правову психологію за ступенем і характером
пізнання права. Якщо правова психологія фіксує багато в чому зовнішній, часто поверхневочуттєвий аспект, зріз правових явищ, цілком відповідає повсякденному людському досвіду,
то правова ідеологія прагне до виявлення сутності, соціального сенсу, природи права, «намагається», як правило, представити його у вигляді завершеної культурно-історичної філософії
і догми [2, с. 24].
Прикладами правової ідеології як способу правового усвідомлення дійсності можуть
слугувати гегелівська філософія права, природно-правова, позитивістська, марксистська
доктрина держави і права, багато сучасних концепції правопізнання, у тому числі інтегративна. Крім цього, сфера найбільшого «застосування» правової ідеології – не індивідуальні
і стихійно-масові відносини людей, що характерні для правової психології, а спрямованість
на вираження інтересів, потреб достатньо оформлених, інституціоналізованих соціальних
спільнот: класів, політичних партій, громадських рухів, держави, міждержавних об’єднань
тощо.
Так, ті чи інші політичні організації, що у сучасних владних відносинах, створюються,
як правило, на основі будь-якої політико-правової ідеології – консервативної, ліберальної,
марксистської, християнської тощо. У цьому випадку правова ідеологія виконує своє основ
не призначення: вона слугує разом з політичними ідеологіями своєрідним соціальним планом-програмою діяльності організованих у партію, політичну систему людей, дозволяє їм
діяти усвідомлено і доцільно для досягнення певних соціальних і правових ідеалів.
Наявність демократичної та соціально-, культурно-, історично обґрунтованої державноправової ідеології є життєво важливою умовою діяльності будь-якого суспільства. Так, одним
з фундаментальних висновків вже понад 20-річного періоду реформ в Україні є те, що країна
не може жити без ясної і осмисленої національної державно-правової ідеології [3, с. 15–22].
69 років диктату однієї – комуністичної – ідеології сприяли на етапі «перебудови» нігілістичному ставленню до ідеології взагалі, створили ілюзію корисності деідеологізації суспільства,
політики, права.
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У результаті механічної деідеологізації виник найнебезпечніший, навіть у порівнянні з
наслідками економічної кризи, стан: посилення відчуття духовної порожнечі, втрати сенсу,
безперспективності того, що відбувається, що охоплює деякі верстви населення. У нашій
«деідеологізованій» свідомості посилюється тенденція до соціального примітивізму, ігнорування багатьох демократичних процесів.
На такому «духовному» ґрунті правова держава і міцний правопорядок неможливі. Тому
зараз наростає суспільна потреба в новій, демократичній державно-правовій ідеології для
України, яка не буде мати нічого спільного з диктатом, нав’язуванням старих, віджилих
принципів. Принципи і механізми відтворення такої ідеології в суспільній свідомості мають
бути відмінні від минулого [4, с. 9].
Як наголошується у сучасній вітчизняній літературі, дійсний вибір для майбутнього Украї
ни зараз полягає у тому, яка ідеологія найбільш адекватна для України, її сутності, духу, перспективам розвитку.
Без політико-правової ідеології немислиме сучасне цивілізоване суспільство. Прикладами
високоідеологічних документів можуть бути Конституція США, Конституція ФРН, французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р., які виступають ідеологічним фундаментом демократій і правових систем західних країн.
Для України в перехідний період правова ідеологія набуває особливої значущості. Націо
нальна правова ідеологія дозволяє людині, класам, партіям так чи інакше орієнтуватися у
нових політичних обставинах. Жодна, навіть найдетальніша пропаганда чинного законодавства цього дати не зможе. На відміну від конкретних і утилітарних програм, гасел, планів і
обіцянок, правова ідеологія орієнтується на довготривалі процеси, норми поведінки, в силу
чого вона здатна з’єднувати покоління, концентрувати зміст їх діяльності (зокрема, молоді)
на соціальні, творчі потреби та цілі.
Правова ідеологія є таким синтезом правових знань, у цілому правової культури, який в
концептуальному вигляді доступний не лише фахівцям, а й широким верствам населення,
кожній людині, пропагуючи сенс життя, орієнтуючи у складному і суперечливому світі.
У підтримку національна правова доктрина – показник правової свідомості суспільства,
вона характеризує найважливіші культурно-правові цінності, які слугують «перепусткою» до
сім’ї цивілізованих народів Європи [5, с. 9–17].
Сьогодні Україна знаходиться у кардинально новій соціально-економічній, духовно-моральній та геополітичній ситуації, яка вимагає нового осмислення вихідних начал нашого
правового розвитку, в тому числі на рівні його ідеологічного та культурологічного обґрунтування.
Можна назвати деякі загальні параметри майбутньої цілісної і систематизованої концепції
правового розвитку для України.
1. Вітчизняна правова ідеологія не повинна будуватися на ідеї соціального і політичного
розколу, протиставленні однієї соціальної групи іншій. Навпаки, теорія повинна прагнути
до максимального духовного об’єднання країни, досягнення стану етичної та духовної соборності, необхідного ступеня політичної консолідації. Країна потребує концентрації інтелектуальних і матеріальних сил для важкої відновлювальної та творчої роботи. Право має
максимально сприяти реалізації цього завдання.
2. Правова ідеологія повинна бути досить відкритою для систематизації та сприйняття
історичного досвіду, якою б ідеологічною приналежності він не характеризувався. Правова
ідеологія повинна вбирати все конструктивне і корисне для України з теорії і практики минулого і сьогодення.
3. Індивідуальність можлива тільки через соціальність. Необхідне раціональне поєднання
інтересів особистості і громадянського суспільства, влади і пересічного громадянина. Повно
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цінний розвиток особистості, забезпечення гармонії прав і обов’язків реалізуються через інтеграцію людини в суспільство, його культуру.
4. Правова ідеологія повинна спиратися на принцип зміцнення й захисту України, яка
має розвивати демократичне суспільство. Без грамотних і компетентних адміністраторів,
без ефективної виконавчої влади з армією, з оснащеними правоохоронними органами та
органами, що захищають зовнішню безпеку, жодна правова держава світу не може існувати
[6, с. 440–447].
5. Ядром правової ідеології, її обов’язковим компонентом є знання права, яке за своєю
суттю звертається до кожної людини з приписами, дозволами і заборонами, надає йому права
і покладає обов’язки. Людина, що не знає право (конституції та інших законів) своєї держави, веде позаправове життя, а отже, є безсилою щодо свавілля влади, поступається їй, проявляє покірність.
Отже, необхідно, щоб кожна людина точно знала те, що їй «можна», «не можна» або «слід
робити», щоб усвідомлювала не тільки зміст (структуру) свого правового становища, а й була
упевнена у своєму майбутньому. Саме ця обставина орієнтує на правомірний варіант поведінки (діяльності).
Крім знання норм права кожній людині потрібно знати ще його принципи (вихідні, основ
ні положення) та джерела, щоб за необхідності знайти потрібні принципи і норми. Обсяг і
якість знань, володіння принципами і нормами права прийнято називати правовою інформованістю особистості.
6. Правова ідеологія і правова психологія, що становлять зміст правової свідомості, перебувають у тісному взаємозв’язку.
Відповідно, правосвідомість являє собою складний комплекс ідеологічних і психологічних
компонентів (елементів). Від рівня ідеологічної підготовки особистості залежить можливість
контролю переживань, емоцій, почуттів тощо, тобто вміння бути соціальною особистістю.
У цьому сенсі правова ідеологія виконує роль своєрідного фільтра, через який проходять всі
фактори, що впливають на право та правову поведінку (діяльність).
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Малюк О. М. Правова ідеологія: сутнісні ознаки та підходи до вивчення
Стаття розкриває сутність категорії «правова ідеологія» як явища соціального компромісу та правового консенсусу. Автор наголошує, що правова ідеологія до цього часу, нажаль, розглядалася тільки
як структурна ланка категорії «правова свідомість», яка, втім, є достатньо проаналізованою та дослідженою у вітчизняній юридичній науці на відміну від категорії «правова ідеологія». Окремим вектором
розгляду стає аналіз «правової ідеології» як явища, якому властиві риси моністичного характеру, що
відрізняє її від феномена ідеології політичної.
Ключові слова: правова ідеологія, правовий консенсус, правовий компроміс, політична ідеологія,
право, правова свідомість.
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Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону
Малюк А. Н. Правовая идеология: сущностные признаки и подходы к изучению
Статья раскрывает сущность категории «правовая идеология» как явления социального компромисса и правового консенсуса. Автор отмечает, что правовая идеология до сих пор, к сожалению,
рассматривалась только как структурное звено категории «правовое сознание», которая, впрочем,
достаточно проанализированной и исследованной в отечественной юридической науке в отличие от
категории «правовая идеология». Отдельным вектором рассмотрения становится анализ «правовой
идеологии» как явления, которому присущи черты монистического характера, отличающей ее от феномена идеологии политической.
Ключевые слова: правовая идеология, правовой консенсус, правовой компромисс, политическая
идеология, право, правовое сознание.
Maljuk О. Legal ideology: the essential features and approaches to learning
The article reveals the essence of the category «legal ideology» as a phenomenon of social compromise and
legal consensus. The author notes that legal ideology is still, unfortunately, considered only as a structural unit
of the category of «legal consciousness,» which, however, sufficiently analyzed and studied in the domestic legal
science, in contrast to the category of «legal ideology». Separate consideration of vector analysis becomes «legal
ideology» as a phenomenon, which is characterized by the features of the monistic character that distinguishes
it from the phenomenon of political ideology.
Key words: legal ideology and legal consensus, compromise legal, political ideology, law, legal consciousness.
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ВЛАСТИВОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА СТАНДАРТИ
ЯК СКЛАДОВІ ЯКОСТІ ЗАКОНУ

З

акони відіграють особливу роль у житті суспільства. Вони забезпечують його стабільний
розвиток, підтримують справедливість. Суспільство зацікавлене в тому, щоб закони максимально реалізувалися. Тому актуальним є питання розуміння правової якості закону. Критерієм ефективності реалізації законів є «якість».
Питання правової якості закону привертало увагу теоретиків права протягом тривалого
часу. Дослідженням цієї проблематики займалися такі видатні вчені, як С. Алексєєв, Д. Керімов, В. Нерсесянц, С. Полєніна, А. Піголкін, М. Козюбра, Н. Оніщенко, П. Рабінович,
Ю. Шемшученко та ін.
Метою цієї статті є аналіз поняття «якість закону» через існуючі у науці підходи до характеристики цієї категорії.
У своєму категоріальному значенні термін «якість» вперше з’являється у філософії
Аристотеля. «Якістю я називаю те, — пише він, — завдяки чому предмети визнаються так
чи інакше якісно визначеними» [1, с. 23]. Багато видатних учених і мислителів минулого
присвячували свої праці розробці проблем категорії «якість». Так, Дж. Локк розділяв усю
незліченну кількість якостей на дві групи: а) «первинні» якості, тобто об’єктивні, які існують незалежно від людської свідомості (протяжність, рух, спокій, фігура тощо); і б) «вто-
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ринні» якості, тобто суб’єктивні, які зумовлені специфікою органів чуття (колір, смак, запах тощо) [2, с. 183].
У філософії «якість» визначається як філософська категорія, що позначає будь-яку сторону предмета пізнання і розглядається як цілісна його ознака в процесах порівняння з іншими
предметами [3, с. 64–65]. Якість — це філософська категорія, що відображає істотну визначеність об’єкта, завдяки якій він стає саме цим, а не іншим [4, с. 560]. Отже, така категорія як
«якість закону» видається сукупністю особливостей, які його визначають як закон. Оскільки
закон є зовнішньою формою вираження права й одночасно його джерелом у формальному
розумінні, то зазначені особливості, що у сукупності становлять якість закону, повинні відповідати вимогам права та бути максимально досконалими. У сучасній юридичній літературі
поняття «якість закону» застосовується у широкому розумінні, в основу якого покладено аналіз соціальних, політичних та юридичних параметрів якості закону [5, с. 211]. Закон покликаний урегульовувати суспільні відносини, тож його соціальні якості відображають ступінь
та досконалість цього регулювання, але водночас юридична якість вказує на відповідність
його положень принципам права, діючому законодавству, якості викладення цих положень,
їх логічності та довершеності. Дослідуючи питання ефективності законодавства, Г. Тимченко відносить до її критеріїв, зокрема, якість законодавства [6, с. 14]. Розглядаючи якість закону, С. Поленіна виокремлює три групи його параметрів: соціальні, політичні, юридичні
[7, с. 5–7]. Вочевидь закон, що вміщує положення, які суперечать іншим законам, або протиріччя, не є логічно завершеним, не може ефективно сприяти регулюванню суспільних відносин та, відповідно, негативно впливає на ефективність законодавства.
Дійсно, якщо закон ухвалений, то він повинен «працювати», втілюватися у правовій поведінці громадян і діяльності посадовців, у якій застосовується право. Адже синонім терміна «якість» — придатність до чого-небудь. Якщо закон відповідає праву, але непридатний
для реалізації, то такий закон не може називатися якісним. Як ідеальна модель, безумовно,
може існувати такий зв’язок: закон відповідає принципам і природі права, але це «належне»,
а «належне» — це те, що має здійснитися, реалізуватися, щоб стати дійсним. Тоді «книжкова
якість» переходить у реальну.
На рівні системи законодавства важливого значення для її якісних характеристик набувають своєчасність оновлення та систематизації законодавства, оскільки кожен новий закон
повинен відповідати своєму призначенню в системі законодавства.
Соціальна характеристика якості закону передбачає адекватне відображення у ньому процесів, що відбуваються у суспільстві та їх проектуванні на майбутнє, прогнозування можливих шляхів розвитку суспільних відносин. Політичні параметри якості закону можуть бути
визначені як міра відповідності обраних законодавцем варіантів регламентації певної сфери
суспільних відносин і загальної спрямованості розвитку правової системи щодо вимог законодавчої політики завданням та потребам суспільного розвитку.
Аналіз вказаних та інших точок зору підводить до висновку, що багато показників якості
закону ще не знайшли відображення у юридичній літературі, недослідженими залишаються
рівні якості закону, засоби та способи встановлення основних його параметрів, а також інші
аспекти проблеми. Отже, закон має безліч властивостей, кожна з яких має власну, відмінну
від інших якість, при цьому в різних умовах закон виявляє різні, чітко визначені, специфічні
для кожного певного випадку властивості. Основними з них, на нашу думку, є такі: закон —
це офіційний документ; закон — це результат правотворчої діяльності.
Закон має такі характеристики: нормативність (містить норми права); верховенство (має
вищу юридичну силу в системі всіх правових актів); пряма дія (наділення соціальних суб’єктів
безпосередньо правами й обов’язками); фундаментальність (кожен закон має свій предмет регулювання); реальність (закон повинен чітко відображати дійсність, враховувати потреби та
інтереси суспільства, а також прогресивні тенденції соціально-економічного, політичного, ду-

248

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону

ховного розвитку країни); стабільність (є одним з основних параметрів його якості. Відсутність
стабільності в чинному законодавстві негативно впливає на розвиток економічної, політичної,
соціальної і духовної сфери життя суспільства); динамічність (закон повинен враховувати динаміку суспільного життя, зміни в різних його сферах, предмети законодавчого регулювання
повинні оперативно відображатися у відповідних змінах і доповненнях до закону. Своєчасність
оновлення законодавства — найважливіший показник його якості); обов’язковість (забезпеченість чіткими заходами державного й іншого впливу, тобто закон повинен бути захищеним);
ресурсозабезпеченість (закон буде якісним лише в тому випадку, якщо він забезпечений матеріальними, фінансовими, організаційними, інформаційними, ідеологічними, людськими
та іншими ресурсами); ефективність (співвідношення між тими цілями, для досягнення яких
було прийнято закон, і отриманим фактичним результатом дії цього закону); оптимальність дії
(чітко визначає межі своєї дії в просторі, часі та колі осіб); системність (внутрішня узгодженість
нормативно-правових приписів, що входять до його змісту); доступність (мова закону повинна
бути точною, простою і зрозумілою); моральність (закон повинен відповідати нормам моралі);
естетичність (привабливість викладу в законі норм права, його структури, розташування розділів, глав, статей, пунктів, частин, вдала назва тощо).
У юридичній літературі розглядаються й інші властивості і характеристики закону, які необхідно включати в стандарти якості закону. Причому необхідно мати на увазі, що ці та інші вимоги підлягають суттєвому коригуванню залежно від того, чи аналізуємо ми якість окремого
закону або їх сукупність, галузеве законодавство або систему законодавства в цілому.
Важливою складовою юридичної доктрини, як зазначає В. Нерсесянц, є розроблені в юриспруденції та застосовані в державно-правовій практиці правила зовнішнього вираження у
тексті різноманітних правових актів визначеного нормативно-правового змісту конкретних
правоположень [8, с. 425]. Сукупність таких правил у теорії права визначається як юридична
техніка, що є сукупністю принципів, правил, прийомів, методів відображення нормативного
матеріалу в положеннях нормативно-правових актів. Метою юридичної техніки є підвищення якості закону, викладення його положень відповідно до законів логіки, правил мови тощо,
що сприятиме його довершеності та ефективності. Вимога якості закону значною мірою залежить від застосування засобів законодавчої техніки при створенні закону. Законодавча техніка — це, по суті, зумовлена станом правової системи держави система засобів і правил створення законів та здійснення їх систематизації (у формах кодифікації та консолідації) з метою
забезпечення їх якості та втілення в життя, забезпечення прав і свобод людини і громадянина
[9, с. 54]. Серед складових юридичної техніки можна виокремити: юридичну термінологію,
юридичну конструкцію, засоби та правила викладення змісту нормативно-правового акта.
Отже, однією з правових якостей закону можна визначити його техніко-юридичні властивості, тобто відповідність викладення його положень вимогам та правилам законодавчої техніки. Безумовно, рівень законодавчої техніки свідчить про правову культуру суб’єктів нормопроектування і правотворчості, а також про ефективність права. При розробці проектів
нормативно-правових актів важливо викласти їх у чіткій відповідності до волі правотворця,
щоб ця ж «воля» набула рис ясності та доступності.
Під поняттям «законодавчої техніки» в юридичній літературі розуміється:
• сукупність правил про структуру та мову нормативних актів [10, с. 15];
• частина юридичної техніки, що торкається виключно правотворчого процесу і всіх його
стадій;
• система правил і прийомів підготовки найбільш ідеальних за формою та структурою
проектів нормативно-правових актів, що обґрунтовані теорією та практикою нормо
творчості [11, с. 62];
• сукупність історично й практично вироблених правил, що забезпечують досконалість
форм вираження правових норм, інститутів і статей у правових актах [12, с. 38].
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Підвищення темпів нормотворчості, збільшення обсягів законодавчої бази вимагає розробки єдиного стилю оформлення проектів нормативно-правових актів, уніфікації структури
документів, термінології, конструкції та неухильного дотримання принципів юридичної техніки. Нормативно-правовий акт має бути тим офіційним документом, який ефективно регулює суспільні відносини, точно визначає юридичні гарантії свобод особи, прав та обов’язків
громадян, їхніх об’єднань, статус органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правила юридичної техніки мають універсальний характер, що надає змогу застосовувати
їх як у межах стадії нормопроектування, так і під час інших стадій правотворчого процесу та
правозастосовної діяльності. Проте в межах нормопроектування правила юридичної техніки безпосередньо використовуються суб’єктами нормопроектування, натомість як в інших
стадіях правотворчого процесу та правозастосовної діяльності ці правила мають вторинний
характер, оскільки призначені для створення документа на основі, відповідно й на виконання вже діючого нормативно-правового акта, змістом якого є сукупність юридико-технічних
елементів. Тому можливо говорити про первинну й вторинну роль (форми прояву) юридичної техніки або про відповідне її функціональне призначення.
Враховуючи зазначене вище, слід наголосити на певних принципових теоретичних аспектах, що характеризують поняття «юридична техніка» не лише як сукупність певних правил
і принципів, а й як засіб оцінки рівня якості, логічної послідовності змісту проектів нормативно-правових актів і діючих юридичних документів, що становлять систему законодавства.
Серед основних принципів юридичної техніки виокремимо такі:
1. Точне і єдине розуміння термінології, яка застосовується у змісті проекту нормативно-правового акта при його розробці. При цьому терміни, що застосовуються, мають чітко
відповідати за значенням аналогічним термінам, що використовуються у діючих нормативно-правових актах. Правові норми мають бути захищені від неточностей, двозначностей і
невизначеності термінів і понять, що можуть призвести до помилкового розуміння та застосування цих норм права. Така ситуація може спричинити юридичні помилки, які суттєво
дестабілізують правову систему держави в цілому;
2. Чіткість, доступність та зрозумілість мови, якою формується проект нормативно-правового акта. Нормативно-правовий акт має бути зрозумілим для широких прошарків населення. Доступність юридичних формулювань — це необхідна умова зміцнення законності, впровадження чітких юридичних правил у всі сфери життя суспільства, підвищення цінностей та
авторитету права;
3. Повнота регулювання відповідної сфери суспільних відносин. З метою забезпечення пов
ноти регулювання суспільних відносин у проекті необхідно передбачити ті положення, без яких
майбутня дія закону не може бути достатньо ефективною. Це стосується правових норм, щодо
яких необхідно регламентувати механізм їхньої дії, заходи заохочення й примусу, а також юридичні санкції за невиконання або неналежне виконання положень нормативно-правового акта;
4. Максимальна економічність і компактність змісту проекту нормативно-правового акта.
При створенні проектів нормативно-правових актів необхідно уникати громіздкого тексту
та зайвих деталей, які обмежують ефективний вплив права на суспільні відносини, а також
ускладнюють орієнтацію в законодавчій базі;
5. Системна побудова проекту нормативно-правового акта. Цей принцип характеризує
цілеспрямованість проекту юридичного документа на збереження внутрішнього зв’язку та
взаємозалежність всіх частин правової системи, а також логічну послідовність розміщення
думки правотворця;
6. Уніфікація форми і структури проектів нормативно-правових актів і способів розміщення правових приписів. Цей принцип закріплює вимогу використання єдиних реквізитів
нормативно-правових актів, єдиної структури та термінології, а також уніфікованої мови.
Уніфікованість і стандартизованість юридичних формулювань, способів викладення їх та по-
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будови є гарантією якості нормативної бази, яка випливає з такої ознаки права, як формальна визначеність.
Отже, підсумовуючи викладе вище, слід наголосити на тому, що неухильне дотримання
вимог юридичної техніки щодо логічних засад текстової побудови проекту нормативно-правового акта, стилю та мови закону неодмінно забезпечать позитивний вплив на практику
реалізації норм права, а також стане фундаментом для підвищення авторитету й цінності
права взагалі.
У юридичній літературі розглядаються й інші властивості та характеристики закону, які необхідно включати до стандартів якості закону. Причому необхідно мати на увазі, що ці та інші
вимоги підлягають суттєвому коригуванню, залежно від того, чи аналізуємо ми якість окремого
закону або їх сукупність, галузеве законодавство або систему законодавства в цілому.
Основними критеріями, за якими визначається якість закону, на нашу думку, є: по-перше,
властивості (показники) закону, характерні для національної правової системи суспільства.
На їх основі повинні розроблятися стандарти якості закону, що регулюють окремі типи і види
суспільних відносин (майнові, адміністративні, сімейні, земельні та ін.). По-друге, крите
ріями якості закону є певні міжнародні стандарти, загальновизнані норми та принципи міжнародного права, а також положення міжнародних договорів. По-третє, важливим критерієм
якості закону є практика його реалізації, цінність (користь), максимальна ефективність для
окремих людей, колективів і організацій, держави і суспільства в цілому.
Наразі перед юридичною наукою постає важливе завдання із розробки стандартів якості.
Вважаємо, що стандарт якості закону — це науково обґрунтований типовий зразок (ідеальна
модель закону, на яку зобов’язаний орієнтуватися правотворчий орган). Він є комплексним,
інтегральним показником якості закону, що містить систему найбільш цінних і досконалих
параметрів змісту і форми закону. Чим більше той чи інший закон відповідає стандарту, тим
вища його якість, ефективність і цінність для суспільства. При цьому слід зазначити, що
стандарт якості закону як система найбільш цінних і досконалих параметрів не залишається
постійною, він динамічний і змінюється у процесі розвитку суспільних відносин. Стандарт
повинен містити ті параметри, властивості, які зараз є найбільш цінними і корисними для
суспільства на певному етапі його розвитку.
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Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону
У статті здійснюється аналіз філософського, етимологічного та юридичного значення поняття
«якість». Досліджується соціальна характеристика якості закону, його політичні та юридичні пара
метри. Аналізуються основні принципи юридичної техніки та їх значення для якості закону.
Ключові слова: закон, властивості закону, якість закону, стандарти якості, юридична техніка.
Мельник А. А. Свойства, принципы и стандарты как составляющие качества закона
В статье проводится анализ философского, этимологического и юридического значения понятия
«качество». Исследуется социальная характеристика качества закона, его политические и юридические параметры. Анализируются основные принципы юридической техники и их значение для качества закона.
Ключевые слова: закон, свойства закона, качество закона, стандарты качества, юридическая техника.
Melnyk A. Properties, principles and standards as components of quality of law
This article provides analysis of the term «quality» through the understanding of its philosophical, etymologic
and law sense. The paper is researched social, political and law characteristics of law quality. There are
determined characteristics of law such as standardization, supremacy, direct influence, fundamentality, fact,
stability, dynamism, obligation, resource availability, efficiency, optimal actions, consistency, facility, morality
and aesthetic qualities. The article is analyzed legal engineering of law as one of its legal quality. Also article
provides analysis of legal engineering and its meaning for law quality. This paper is also researched international
standards and practice of law realization as parts of law quality.
Key words: law, properties of law, the law of value, quality standards, legal technique.
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ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

П

роцеси реформування, які довгий час відбуваються у нашій державі, суттєво змінюють
економічні, політичні, правові процеси та погляди, а також ставлення до них з боку громадян. У зв’язку з цим не вщухає інтерес наукової громади до дослідження інститутів громадянського суспільства та інноваційних процесів, що стосуються держави і громадян. Тому
феномен громадянськості, що є важливою характеристикою громадянського суспільства на
тлі правових і політичних змін у нашій державі, набуває особливої актуальності.
Дослідженням цієї проблематики займалися такі вчені, як Н. Сухицька, О. Старинець,
В. Ковальчук, Ю. Нікіфоров, А. Скаліна, Г. Герцева та ін. Дослідження зазначених вчених засвідчують, що складність дослідження феномену громадянськості полягає в тому, що в умовах
перехідного соціуму, яким, на жаль, сьогодні й досі залишається Україна, загострюються всі
наявні і приховані протиріччя між владою і населенням, у руслі яких влада воліє вирішувати

252

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Минькович-Слободяник О. В. Громадянськість як важлива складова правової культури

всі непорозуміння застосовуючи «жорстку руку» в проведенні правової політики в державі,
а народ або ж вдається до правової і політичної пасивності, подекуди навіть маргінальності,
або ж демонструє незаконні методи презентації і відстоювання своїх громадянських прав і
свобод. Відповідно до цього, метою пропонованої статті є виявлення юридичних ознак походження поняття «громадянськість» та його вплив на формування і розвиток правової та
політичної культури в українському суспільстві.
Суть громадянськості полягає в тому, що вона є своєрідним виразником взаємовідносин
суспільства і держави. Після розпаду мегадержави СРСР і втрати загальносоціального розуміння держави в країні започаткувалися і продовжують функціонувати глобальні фінансові
структури, криміналітет, процвітають хабарництво та корупція, проти яких у нашій державі
поки що влада не спроможна вести ефективну боротьбу. З моменту проголошення незалежності України наша держава створена як організація олігархічної та бюрократичної влади,
серед пріоритетних цілей якої відсутня орієнтація на досягнення загальної справедливості, в
результаті чого після двадцяти років незалежності ми отримали процес глибокого відчуження, прірву між владою і народом, що сьогодні призводить до незаконних дій по всій країні.
Це свідчить про те, що в правовій і політичній системі нашої держави нині існує багато хаотичних і суперечливих процесів. І одна з головних причин неефективності всіх реформ, що
проводяться владою для врегулювання наявної ситуації, на нашу думку, полягає в тому, що
ні влада, ні суспільство ще не зрозуміли всієї значущості формування громадянських якостей
і громадянської свідомості у суб’єктів політико-правового процесу, передусім лідерів, керівників та правлячої еліти. На жаль, правляча еліта України не враховує позитивного західного
досвіду захисту суспільства від надмірного вторгнення ринку, кволо використовує апробовані на практиці механізми взаємної відповідальності суспільства, держави та особистості, не
стимулює розвиток саморегулювання суспільства.
Таким чином, складність і суперечливість розвитку сучасного українського суспільства
засвідчує той факт, що сформована громадянськість як ціннісно-сутнісне ядро свідомості
й поведінки людини безпосередньо впливає на способи демонстрації правових та політичних інтересів, здійснення громадянських функцій [1, с. 5]. У зв’язку з цим слід насамперед
з’ясувати визначення поняття «громадянськість».
Юридичний словник подає таке визначення: «Громадянськість — готовність і здатність
людини, громадянина до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого
усвідомлення своїх прав і обов’язків, зрілість правової свідомості, патріотизм, усвідомлення
себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни» [2]. Зазначене
визначення заперечує стереотипне розуміння цього поняття як суто політологічного.
Сутністю громадянськості є глибоке усвідомлення людиною того факту, що саме вона є
громадянином конкретної держави. У Законі України від 18 січня 2001 р. «Про громадянство
України» громадянством України визнається правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках, а громадянином України — є
особа, що набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами (ст. 1) [3].
В юридичній літературі громадянство найчастіше розглядають як стійкий правовий
зв’язок між особою та державою, або так звану «належність» певної особи до певної держави. Зокрема, М. Суржинський зазначає, що визнання громадянства як належності особи
до держави виявляється у поширені на відповідну особу законів держави, які гарантують
їй певні права та накладають на неї певні обов’язки, або в поширенні на особу суверенної
влади держави [4, с. 12]. Але зазначене твердження на сьогодні оспорюється науковцями,
оскільки значна частина вважає, що права і обов’язки не повинні монопольно накладатися
державою на особу, а мають носити взаємний характер. Зокрема, Р. Бедрій визначає громадянство України як комплекс, стійке правовідношення за участю особи та Української
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держави, змістом якого є взаємні права та обов’язки сторін [5, с. 3]. З огляду на зазначене,
варто погодитися із думкою П. Великоречаніна про те, що громадянство є належністю особи до народу держави, що породжує стійкі правові відносини між особою і державою, де
людина і держава мають взаємні права, обов’язки та відповідальність як на території держави, так і поза її межами [6, с. 108].
Осмислюючи поняття «громадянськість», ми бачимо, що громадянство, а також факт наявності певних прав та обов’язків, є суто юридичними поняттями, оскільки воно означає
певний правовий, а не політичний, статус особи. Для того щоб особа набула певних прав та
обов’язків як громадянин конкретної країни вона повинна отримати правовий статус громадянина. Що ж стосується громадянськості, то вона характеризується через глибоке усвідомлення громадянином своїх прав і обов’язків. Якщо говорити про обов’язки як складову
цієї категорії, то вони чітко визначені в Конституції України. З приводу останніх у науковому
світі не виникає значних суперечностей. По-іншому полягає ситуація з правами і свободами
людини і громадянина, особливо політичними і громадянськими.
У теорії держави і права існує велика кількість класифікацій прав та свобод громадян, але
для розкриття суті громадянськості, нам видається, варто зупинитися саме на громадянських
і політичних правах громадян як найістотніших виразниках громадянськості. Громадянські
і політичні права — категорія, що має тривалу історію свого розвитку. У теорії права її нази
вають негативними правами, оскільки для їх забезпечення держава не повинна робити ніяких позитивних дій. Суть цього положення полягає в тому, що, наприклад, для забезпечення
соціально-економічних прав громадян держава повинна вжити конкретні дії, зокрема, забезпечити покращання соціальних і економічних умов. Але у сфері громадянських і політичних прав держава повинна утримуватися від зазіхання на проголошені права і свободи.
Наприклад, вимога ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. про
те, що «ніхто не може бути підданий довільному арешту або утриманню під вартою», може
державою виконуватися, якщо всі її органи, особливо правоохоронні, будуть забезпечувати
законність арешту або утримання під вартою. У той же час держава повинна виконувати позитивні дії, наприклад, із метою виховання особового складу правоохоронних органів у дусі
дотримання міжнародних стандартів із прав людини. Більш того, держава повинна забезпечити такий стан політичної і правової системи, який гарантував би дотримання громадянських і політичних прав [7, с. 153].
На думку естонського юриста-міжнародника Р. Мюллерсона, абсолютного поділу між
громадянськими і політичними правами не існує. Громадянські права — це ті права і свободи, які належать людині як члену громадянського суспільства, зокрема, право на життя, свободу від катувань, право на свободу й особисту недоторканність. Цими правами володіють
нарівні як громадяни конкретної держави, так і іноземці, апатриди. Політичні права — це,
як правило, права тільки громадян певної держави [8, с. 54]. Громадянські права називають
правами першого покоління, оскільки вони покликані забезпечити передусім автономію
конкретного індивіда як члена громадянського суспільства, його юридичну захищеність від
будь-якого незаконного зовнішнього втручання. Ці права покликані юридично захистити
простір дії приватних інтересів, надати можливість самовизначення і самореалізації особистості. Політичні права і свободи належать до категорії суб’єктивних прав і свобод громадян.
Саме їх дуже часто науковці характеризують як «забезпечену законом і публічною владою
можливість участі в суспільно-політичному житті держави і здійснення державної влади»
[7, с. 154]. На думку ж німецького вченого Р. Граверта, «…політичні права є сутністю громадянства». Він розуміє громадянство саме через можливість конкретного члена нації як активного агента «брати участь у конкретному ланцюзі державних дій» [9, с. 684].
Політичні права і свободи, на відміну від громадянських прав і свобод, спрямовані на
самоідентифікацію людини як громадянина конкретної держави, який має право активно
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брати участь у процесі її організації та діяльності. Сутність і значущість цієї категорії прав і
свобод полягає в тому, що вони створюють необхідне підґрунтя у системі відносин «громадянин — суспільство — держава». Політична свобода — обов’язкова ознака індивідуальності.
Оскільки людина є істотою розумною і соціальною, вона, безумовно, є носієм певної політичної і правової свідомості, які проявляються через реалізацію особою як громадянином
конкретної держави своїх політичних прав і свобод. Політичні права і свободи притаманні
лише громадянам конкретної держави, а тому вони охоплюють сферу публічних інтересів,
тобто відносини між громадянином як представником громадянського суспільства і державою. Крім того, політичні права і свободи є неодмінною умовою функціонування всіх інших
видів прав, оскільки вони становлять органічну основу системи демократії і виступають як
засіб контролю за владою, як цінності, на які влада повинна орієнтуватися, обмежувати себе
цими правами, визнавати і гарантувати їх [10, с. 12].
Юридичну природу громадянськості можна також охарактеризувати через ознаку «зрілості правової свідомості». Поняття «правосвідомість» досить довго і ретельно досліджується у
юридичній науці і на сьогодні сформувалося два основні підходи щодо розуміння сутності
правової свідомості залежно від того, яке з понять, що становлять структуру цього терміна,
визначити як первинне — право чи свідомість. Одні вчені розглядають правосвідомість як результат насамперед правових явищ, вважаючи, що суспільні відносини відображаються у свідомості лише після того, як опосередкуються правом. Другі ж вважають, що правосвідомість
бере початок у суспільному бутті та є джерелом права. Видається, що ці підходи доповнюють
один одного, відображають різні сторони формування правосвідомості [11; 12].
У теорії наголошується, що правова свідомість — це система почуттів, звичок, уявлень,
оцінок, поглядів, теорій, ідей суб’єктів права (носіїв правосвідомості), які відображають правову дійсність й оціночне ставлення до неї (до соціально-правових установок і ціннісних
орієнтацій суспільства; до минулого, теперішнього чи очікуваного права) і відіграють через
це роль своєрідного регулятора (саморегулятора) їхньої поведінки в юридично значущих ситуаціях. Правове явище як продукт свідомості — це результат нашої інтерпретації, нашого
суб’єктивного розуміння [13, с. 344]. У зв’язку з цим великого значення набуває концепція
І. Ільїна. На його думку, право, закон, наказ, повноваження, обов’язок, заборона, які діють у
країні, не можуть існувати й застосовуватися поза живою правосвідомістю [14, с. 247]. Варто
погодитися з ученим і в тому, що саме в правосвідомості (а не у волі та не в силі) народжується будь-який закон (хороший чи поганий, зрілий чи ні). Водночас вказується, що важливою
ознакою будь-якого закону є те, що він спрямований не лише на тіло людини (яке можна
примусити вчиняти так чи інакше), а й на її правосвідомість.
Правосвідомість, по-перше, існує «до», «після» й «паралельно» із законом, є його джерелом,
відображаючи об’єктивні потреби розвитку суспільства. По-друге, є одним з обов’язкових
механізмів (інструментів) реалізації, втілення в життя. По-третє — засобом оцінки відповідності поведінки (діяльності) нормам права. Виступаючи як безпосереднє джерело права,
правосвідомість набуває свого вираження у правових актах, здійснює вплив на сам процес і
результати правотворчості. Правові норми, у свою чергу, впливають на розвиток правосвідомості громадян, формування належних уявлень про правові принципи та норми, правовідносини та відповідальність [15, с. 181–182].
Таким чином, правосвідомість — це не лише відображення в індивідуальній свідомості
духу та характеру вже існуючих у суспільстві законів. Вона активно й творчо корегує й критикує діючі закони (та інститути) з позиції індивідуальної справедливості, котра набула
глибокого життєвого сенсу та значення для достатньо великої кількості людей [16, с. 275].
Прикладом цього можуть бути останні події в нашій державі з приводу прийняття так званих
диктаторських законів від 16 січня 2014 р., які викликали масові обурення з боку громадянського суспільства. Масові протести проти прийняття означених нормативно-правових актів
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не можна розцінювати лише як прояв певного стану правосвідомості суспільства, оскільки
правосвідомість — це «явище ідеальне, яке ми безпосередньо не спостерігаємо» [17, с. 114],
а й як прояв громадянськості, яка через призму правосвідомості соціуму виявляє ті аспекти
розвитку правових та політичних процесів у державі, які потребують негайного регулювання
і ретельного дослідження факторів, що їх спровокували.
З викладеного вище можна зробити такий висновок: громадянськість є категорією не тільки політологічною, а й юридичною, оскільки основні риси, що виражають її суть, є юридичними поняттями, такими як громадянство, взаємні права і обов’язки держави і громадянина,
та наявність при її формуванні певного стану правосвідомості. Безумовно, громадянськість
справляє значний вплив на формування правової культури громадян, оскільки вона синтезує в собі певні її чинники. Не може бути правової культури в правовій державі поза певним
рівнем громадянськості, адже вона виступає основою громадянського суспільства, а правова
культура відображає його внутрішній розвиток, виявляє процеси, які спонукають позитивне
ставлення його членів до правової системи держави, до рівня правотворчості та правозастосування, які існують на певному етапі в державі. Громадянськість є своєрідним лакмусовим
папірцем у виявленні розвитку правового виховання, оскільки повага до закону є однією з
ознак демократичної правосвідомості.
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Минькович-Слободяник О. В. Громадянськість як важлива складова правової культури
У статті зроблено спробу теоретико-правового дослідження категорії «громадянськість». Незважаючи на те, що більшість учених схильні вважати громадянськість суто політологічним поняттям,
утверджується авторська позиція про те, що громадянськості притаманні юридичні ознаки, зокрема
такі як громадянство, права і обов’язки громадян, правосвідомість. На підставі цього визначено, що
громадянськість може бути розглянута з точки зору юриспруденції як важлива складова правової культури окремо взятого громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянство, громадянськість, громадянське суспільство, правосвідомість, правова
культура, громадянські й політичні права і свободи.
Минькович-Слободяник Е. В. Гражданственность как важнейшая составляющая правовой культуры
В статье сделана попытка провести теоретико-правовое исследование категории «гражданственность». Несмотря на то, что большинство ученых склонны считать гражданственность чисто политологическим понятием утверждается авторская позиция о том, что гражданственности присущи и
юридические черты, а именно такие как, гражданство, права и обязанности граждан, правосознание.
Исходя из этого, определено, что гражданственность может быть рассмотрена с точки зрения юриспруденции как важная составляющая правовой культуры отдельно взятого гражданского общества.
Ключевые слова: гражданство, гражданственность, гражданское общество, правосознание, правовая культура, гражданские и политические права и свободы.
Minkovych-Slobodianyk O. Civic consciousness as an element of judicial culture
The author attempted to analyze the concept of «civic consciousness» in this article. Traditionally civic
consciousness is a research subject for political science, but it is worth examining from the viewpoint of
theoretical and judicial analysis, considering that civic consciousness means a person’s and a citizen’s readiness
to actively participate in the affairs of society and of the country based on one’s deep awareness of one’s own
rights and duties; it also means mature legal consciousness, patriotism, considering oneself a rightful member of
the society and a citizen of one’s country.
The point of «civic consciousness» is that in a way it reflects personal and extrapersonal relations between
the society and the state. After the USSR superstate collapsed, and after the general social understanding of
the state was lost, global financial structures and criminality emerged and continue to exist, while bribery
and corruption are flourishing, and our state is currently unable to struggle with them efficiently. Ever since
Ukraine was declared independent, our state has been forming as an organization of oligarchic and bureaucratic
authorities whose principal goals do not include achieving general justice, and as a result, after twenty years of
independence we have come to deep estrangement and an abyss between the authorities and the people, which
now results in illegal actions that engulfed our capital — Kyiv. This means that a lot of chaotic and contradictory
processes both in the legal and the political systems of our state occur.
In our opinion, one of the main reasons for the inefficiency of all reforms applied by the authorities to
stabilize the situation is that neither the authorities nor the society have yet realized the significance of forming
civic qualities and civic consciousness among the subjects of political and legal processes — first and foremost,
among leaders, managers and the ruling elite. Unfortunately, the ruling elite in Ukraine does not take into
account Western positive experience in protecting the society from the extensive market invasion, languidly
applies field-proven mechanisms for reciprocal responsibility of the society, the government and an individual,
and does not contribute to the development of the society’s self-regulation.
Shaped civic consciousness, as a valuable and essential nucleus of one’s awareness and behaviour, immediately
influences the ways of demonstrating legal and political interests and of executing one’s civil functions, which
shows the complexity and inconsistency in the development of modern Ukrainian society.
Based on the abovementioned facts the article covers three principal integral concepts of civic consciousness —
nationality, legal awareness, and civil and political rights and freedoms. The author attempted to define legal
aspects of civic consciousness through these categories, which lead to the conclusion that civic consciousness is
an integral part of legal culture in the civil society.
Key words: nationality, civic consciousness, civil society, legal awareness, legal culture, civil and political
rights and freedoms.
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Т

олерантні відносини держави та релігійних інститутів безпосередньо пов’язані з затвердженням свободи совісті як основного принципу державно-конфесійних відносин. Свобода совісті передбачає право суб’єкта суспільних відносин на свободу вибору сповідування
певної релігії (бути суб’єктом релігійних відносин та мати певну конфесійну належність) чи
утримання від обрання релігійного світогляду за основу та дотримання приписів релігійних
норм під час фактичної реалізації права бути суб’єктом суспільних відносин.
Вітчизняні та зарубіжні вчені (Б. Боцюрків [1], В. Єленський [2], Х. Казанова [3], Н. Козьякова [4], Л. Морозова [5] та ін.) досліджували лише окремі аспекти релігійних відносин,
зокрема: загальну характеристику державно-церковних відносин та її типологію; релігійні відносини як різновид соціальних відносин; методи правового регулювання релігійних відносин
тощо. При цьому дослідники залишали поза увагою деталізоване теоретичне дослідження диференційного типу правового регулювання релігійних відносин як соціально-правового явища, а отже, як правової категорії зокрема. Тому означене питання потребує конкретизації та
належить до недостатньо вивчених питань юридичної науки. Проведення загальнотеоретичного аналізу диференційного типу правового регулювання релігійних відносин зумовлюється
перспективністю використання на практиці як науково доведених шляхів та засобів правового
подолання релігійних конфліктів; сприятиме вирішенню багатьох питань щодо удосконалення
вітчизняного законодавства у сфері регулювання державно-конфесійних відносин та систематизації ефективних релігійно-нормативних компромісних засобів.
Сучасна політико-правова думка відносить свободу совісті, думки, релігійного переконання до важливих громадянських та політичних прав, що є природними та невід’ємними,
тобто вищими соціальними та моральними цінностями, що визначають та впливають на ступінь благополуччя народу та держави. Принципи свободи совісті та віросповідання закріплені у міжнародних правових актах (наприклад, Загальна декларація прав людини 1948 р.,
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. тощо) та у національному законодавстві більшості країн (наприклад, конституціях, спеціальних законодавчих актах, що
регулюють сферу державно-церковних відносин в країні) [6, с. 15]. На підставі міжнародноправових актів, які закріплюють свободи та права людини, а також процесу секуляризації соціального та духовного життя (зростання та розвиток конфесій різного релігійного напряму)
сформувався «ліберальний стандарт» державно-церковних (конфесійних) відносин.
Секуляризація (від лат. saecularis — світський, мирський) розглядається як глобальний
процес закріплення нормативно-регулятивного впливу релігії (релігійних норм) тільки у
сфері духовного життя (реалізації суб’єктами релігійних відносин релігійних прав із метою
задоволення релігійних інтересів та культових потреб) [7, с. 352]. При цьому одночасно з процесами секуляризації суспільства відбувається актуалізація релігійної віри у різних формах
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її прояву: зростання різних конфесійних течій (поширення на території християнського Заходу (католицизму та протестантизму) нехристиянського віросповідання, наприклад, ісламу. Зростання різних конфесій та релігійних течій відбувається у формах, що змістовно не
містять справжнього релігійного підґрунтя, а мають за мету отримати церковну владу над
суб’єктами релігійних відносин (віруючими) [8, с. 34].
Ліберальний стандарт релігійної свободи, складовим елементом якої є свобода совісті та
відокремлення релігійних організацій від держави, містить юридичний та гносеологічний
аспекти [9, с. 143]. Закріплення світоглядного плюралізму юридично не є рівнозначним його
гносеологічному визнанню, тобто наявність у суб’єкта суспільних відносин юридичного права на іншу думку, не свідчить про загальну згоду з цією думкою, і навпаки — існування у
суспільстві різних точок зору не зобов’язує суб’єкта суспільних відносин їх поділяти та погоджуватися з ними. Тому будь-яке релігійне об’єднання має сповідувати та поширювати свою
віру у суспільстві в межах закону. Проте це зовсім не зобов’язує державу однаково ставитися до релігійних інституцій будь-якого напряму (утворень, конфесій, об’єднань, організацій
тощо). Держава як світська нерелігійна інституція не порушує принципу свободи совісті,
коли неоднаково ставиться до різних релігійних організацій (об’єднань), ґрунтуючись на понятті «загальне благо». У системі державно-конфесійних відносин держава є самостійною
інституцією, яка у сфері правового регулювання релігійних відносин має власні інтереси —
майнові, правові, ідеологічні, зовнішньополітичні, що, у свою чергу, впливає на визначення
та закріплення типу правового регулювання державно-конфесійних відносин. Тобто державні інтереси (духовно-релігійні орієнтири) можуть визначати диференційний підхід до правового регулювання релігійних відносин у суспільстві, а отже, визначення та закріплення
відповідного правового статусу релігійних об’єднань. Закріплення релігійної свободи не суперечить збереженню толерантної взаємодії держави та інституційних конфесій, яка залежно від історичних умов (конкретних національних інтересів) може набувати різних форм та
трансформуватися у відповідні моделі державно-конфесійних відносин.
Моделі державно-конфесійних відносин можна виокремити на підставі двох основних типів правового регулювання статусу релігійних об’єднань — універсального та диференційного [10, с. 102–105]. Універсальний тип правового регулювання статусу релігійних об’єднань
формує сепараційну модель державно-конфесійних відносин, декларуючи повне усунення
держави від втручання у сферу нормативного регулювання релігійних відносин. За універсальною моделлю, релігійні об’єднання незалежно від особливостей віровчення, кількості
віруючих та історичного значення наділяються рівними правами та обов’язками. Державні
органи не втручаються у механізм релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин, у сферу внутрішнього управління, фінансову діяльність релігійних об’єднань, що спрямовані на задоволення релігійних інтересів та відправлення культових потреб [11, с. 134].
Одночасно релігійні об’єднання не виконують функцій державних органів, а їх конфесійна
належність не є підставою для матеріальної підтримки з боку держави. Найбільш послідовно
сепараційна модель державно-конфесійних відносин набула реалізації у США. Сепараційна
модель державно-церковних відносин декларує реалізацію ліберального стандарту релігійної
свободи у повному обсязі.
Диференційний тип правового регулювання статусу релігійних об’єднань є підґрунтям
формування коопераційної моделі державно-конфесійних відносин, або визначається як
«партнерство особливого виду». За коопераційною моделлю державно-конфесійних відносин, з одного боку, релігійна свобода повністю зберігається (громадянин вільно обирає напрям релігійного світогляду, який не тягне жодного прояву дискримінаційного втручання
з боку держави), з другого — держава залишає за собою право диференційного ставлення
до різних релігійних конфесійних об’єднань, надаючи їм різний обсяг повноважень у сфері
релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин. Така система передбачає не від-
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окремлення релігійних об’єднань від держави, а їх партнерство у досягненні загальних цілей
зі збереженням незалежності сторін.
У межах коопераційної моделі державно-конфесійних відносин можна виокремити три
види правового статусу релігійних об’єднань: статус державної церкви; договірний (консе
суальний) статус; статус офіційно визнаних (традиційних) конфесій.
Статус державної церкви передбачає особливий характер зв’язків між державою та релігійними об’єднаннями (організаціями). З одного боку, релігійні об’єднання наділені ширшими
правами та повноваженнями, зокрема: право власності на об’єкти нерухомості, що звільнені
від оподаткування; отримання фінансових субсидій та матеріальної допомоги від держави;
надання статусу корпорації публічного права, що передбачає делегування державою певних
юридичних повноважень; право на участь у політичному житті країни (можливість священнослужителів обиратись на державі посади). З другого боку, держава залишає за собою право повного втручання у релігійно-нормативне регулювання релігійних відносин державної
церкви (наприклад, заміщення вищих церковних посад, керування церковним майном тощо)
[5, с. 90]. Інші релігійні об’єднання, за умов існування державної церкви, переважно мають
обмежений правовий статус (мінімум прав, що гарантовані міжнародними стандартами). Типовим прикладом закріплення принципу державної церкви можна вважати законодавство
Греції: основний закон держави містить канонічні норми церковного управління, які набувають конституційний характер, а держава бере на себе зобов’язання охороняти не тільки
канонічний лад, а також і віровчення православної церкви [6, с. 39]. Крім того, державною
визнається протестантська церква у Великій Британії, наприклад, єпископи мають право займати місця у палаті лордів парламенту Англії, натомість державна влада має певні переваги
у регулюванні внутрішньоцерковних відносин (затвердження парламентом Англії релігійнонормативних актів Вищого церковного синоду та правил богослужіння, заміщення єпископських кафедр за рекомендацією прем’єр-міністра тощо). Державний характер церкви Англії
залишається незмінним і розглядається як своєрідна гарантія неписаної британської Конституції, заснованої на традиціях. Аналогічний державний статус конституційно закріплено
за Євангельсько-лютеранськими церквами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії [10, с. 55].
Необхідно зазначити, що на сьогодні більшість країн замість закріплення статусу державної церкви поступово схиляються до договірного (консесуального) типу регулювання суспільних відносин між державою та релігійними об’єднаннями. За таким видом коопераційної
моделі державно-конфесійних відносин держава взаємодіє з релігійними об’єднаннями шляхом укладання двосторонньої угоди з чітким визначенням та закріпленням прав і обов’язків
сторін. Обсяг прав, що надаються державою релігійним об’єднанням на підставі укладеної
угоди, може бути різним. Предметом угоди є надання релігійним об’єднанням можливості
брати участь у регулюванні суспільних відносин, що не суперечить суспільним та державним
інтересам, не порушуючи права інших конфесійних об’єднань. Крім того, угодою може регламентуватися спільна діяльність та співробітництво держави і релігійних об’єднань у різних
сферах регулювання суспільних відносин. Серед державно-конфесійних угод можна виокремити кодифікаційні (містять норми, якими регулюються різні сфери суспільних відносин)
та часткові (містять норми, що врегульовують конкретні питання релігійної діяльності, наприклад, конкордат укладений між римо-католицькою церквою в особі Святого Престолу
та державою в Італії, Іспанії) [12]. Особливістю договірної системи правового регулювання
релігійних відносин є те, що укладання державою угоди з однією релігійною конфесійною
інституцією не є перепоною для укладання аналогічного договору з іншою (навіть з релігійними об’єднаннями, що представляють релігійну меншість країни). При укладанні угоди
між державою та релігійними інституціями враховуються специфічні особливості та потреби
різних релігійних деномінацій у механізмі регулювання релігійних відносин, конкретизується їх правовий статус відповідно до реального впливу їх віровчення на суб’єктів суспільних
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відносин під час реалізації останніми прав на задоволення релігійних інтересів чи культових потреб. Крім того, державно-конфесійна угода передбачає врегулювання таких питань,
як: надання релігійному об’єднанню статусу корпорації публічного права; субсидування з
державного бюджету країни; визнання національної цінності релігійної культури; гарантії
недоторканності місць богослужіння та вільного доступу до них віруючих; визнання релігійних свят та ритуальних харчових заборон на державному рівні; порядок призначення на вищі
церковні посади та формування церковно-адміністративних структур тощо.
Особливим різновидом коопераційної моделі державно-конфесійних відносин є введення
статусу офіційно визнаних (традиційних) віросповідань, які, на відміну від державної церкви, не мають прямої державної підтримки та внутрішньо конфесійного регулювання з боку
держави [13, с. 38.]. Крім того, релігійні інституції, що набули статусу традиційних, не мають
статусу корпорацій публічного права. Тобто виокремлення традиційних релігійних конфесій
означає визнання державою її виключного історично значення у минулому та майбутньому
для країни, а також особливу цінність такої релігійної культури для суспільства. Таке ставлення держави до традиційних релігійних утворень знаходить своє закріплення у законодавстві як констатація факту, або шляхом надання традиційним релігійним конфесіям додаткових прав та гарантій (наприклад, конституції Бельгії [14], Болгарії [15], Закон Литовської
Республіки від 4 жовтня 1995 р. «Про релігійні общини та спільноти») [16]. До того ж поділ
конфесій на традиційні та нетрадиційні тягне за собою різний порядок надання релігійним
організаціям прав юридичної особи (за заявою чи дозвільний). Релігійні організації, визнані державою традиційними, мають право за запитом на отримання субсидії для будівництва
та реставрації церковних будівель, призначення капеланів тощо. Тобто статус традиційних
конфесійних організацій в окремих випадках містять в собі елементи державної церковності.
У межах коопераційної моделі державно-церковних відносинах правовий статус визнаних
традиційних віросповідань поєднується з іншими статусами (державної церкви або консе
суальним) доповнюючи один одного.
З огляду на викладене вище зазначимо, що коопераційна модель державно-конфесійних
відносин, яка заснована на диференційному типі правового регулювання статусу релігійних
об’єднань, у сучасних умовах секуляризації та конфесійного плюралізму є найбільш оптимальним інструментом взаємодії у системі нормативного регулювання як суспільних, так і релігійних відносин. Коопераційну модель державно-конфесійних відносин можна вважати особливим варіантом соціального партнерства держави з асоціаціями та корпоративними інститутами
громадянського суспільства, що інтегрує соціальні та духовні інтереси суб’єктів суспільних відносин. Визнане та закріплене у нормах чинного законодавства партнерство державних та конфесійних релігійних інститутів, з одночасним використанням державою релігійного авторитету та соціального ресурсу певного віросповідання суспільства, дозволяє забезпечити реалізацію
релігійних інтересів та культових потреб суб’єктів суспільних відносин у процесі стабілізації
соціального життя суспільства та визначення шляхів усунення, напрямів щодо подолання деструктивних тенденцій у розвитку суспільних відносин, зокрема релігійних конфліктів.
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Міма І. В. Моделі та типи правового регулювання релігійних відносин: загальнотеоретичний аспект
Досліджено теоретичні аспекти моделей державно-конфесійних відносин на підставі певного типу
правового регулювання статусу релігійних об’єднань; акцентується увага на диференційному типі правового регулювання релігійних відносин як правової категорії.
Ключові слова: релігійні відносини, моделі державно-конфесійних відносин, диференційний тип
правового регулювання, секуляризація.
Мима И. В. Модели и типы правового регулирования религиозных отношений: общетеоретический аспект
Исследовано теоретические аспекты моделей государственно-конфессиональных отношений на
основе определенного типа правового регулирования статуса религиозных объединений; акцентируется внимание на дифференцированном типе правового регулирования религиозных отношений как
правовой категории.
Ключевые слова: религиозные отношения, модели государственно-конфессиональных отношений,
дифференцированный тип правового регулирования, секуляризация.
Mima I. Models and types of the legal adjusting of religious relations: general theoretic aspect
The theoretical aspects of models of state-confessional relations are investigational on the basis of certain
type of the legal adjusting of status of religious associations; the attention is accented on the differentiated type
of the legal adjusting of religious relations as a legal category.
Reported that the cooperative model of church-state relations, which is based on the type to differential
regulation status of religious communities, in the present conditions of secularization and religious pluralism
is the best tool for the interaction of regulatory system as a social and religious relations. Cooperative model
of church-state relations can be considered as a special version of social partnership between government and
corporate associations of civil society, integrating social and spiritual interests of public relations.
Key words: the religious relations, models of the state-confessional relations, the differentiated type of the
legal regulation, secularization.
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Г

ерменевтика становить одне з найважливіших джерел сучасної методології у галузі теорії тлумачення права, заснованої на визнанні принципової ролі мови для адекватної інтерпретації та розуміння правових явищ [1, с. 3]. Виникнення некласичних правових теорій
призвело до проникнення у теорію права методів з інших гуманітарних наук. Ці методи часто
орієнтовані на інші засади правового життя суспільства, що раніше ігнорувалися, оскільки
«сучасні методи пізнання, що використовуються теорією держави і права, еволюціонують
історично й обумовлені світоглядом конкретної цивілізації» [2, с. 29].
Необхідною передумовою для правильного здійснення і застосування норм права є тлумачення нормативних актів, адже без всебічного і глибокого розуміння змісту правових норм
неможливе правове регулювання суспільного життя, зміцнення законності.
Проблема тлумачення є однією з традиційних проблем юридичної науки. Вона має самостійне значення в процесі наукового та повсякденного пізнання державно-правового життя.
Тлумачення права, в свою чергу, вимагає необхідного та наявного врахування особливостей світогляду, адже який світогляд, таке і тлумачення. Світогляд відображає певну систему
цінностей, тому тлумачення залежить від світогляду, правової культури, правової свідомості
та інших осіб, які застосовують чи тлумачать право. Зазначене, зокрема, й обумовлює актуальність цієї теми на сучасному етапі.
З огляду на це, метою статті є розкриття змісту категорії «герменевтика» та з’ясування її
нерозривного зв’язку із правовим світоглядом.
У юридичній науці в XIX ст. проблемам тлумачення були присвячені праці таких європейських вчених, як Ф. Савіньї, Г. Пухта, а трохи пізніше — Є. Васьковський, О. Градовський,
І. Покровський, Г. Шершеневич та ін.
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
праці, в яких юридична герменевтика розглядається як методологічна основа для пояснення
процесу формування праворозуміння, правосвідомості, правового мислення. Це, зокрема,
праці О. Атарщикової, Т. Дудаш, О. Мережко, О. Ющика.
Слід особливо відзначити дослідження саме герменевтичних аспектів у теорії права у працях А. Бернюкова, М. Блажевича, І. Блажевича, В. Гассемера, А. Кауфмана, А. Козловського, І. Малінової, О. Мережка, О. Овчиннікова, О. Писаревського, П. Рабіновича, П. Рікера,
О. Скакун, В. Суслова та ін.
Незважаючи на зазначені наукові дослідження, вітчизняною юридичною наукою залишаються недостатньо вивченими такі теоретико-правові аспекти юридичної герменевтики,
як взаємозв’язок та взаємодія герменевтики та тлумачення права, взаємозв’язок тлумачення
права з правовим світоглядом тощо.
Вищий рівень методології юриспруденції становлять світогляд, тип домінуючого юридичного мислення та юридичні наукові парадигми.
Наші пращури дбали про те, щоб кожне поняття було наповнене змістом, вивірене людським розумом та досвідом. Саме світогляд тогочасного суспільства формував тогочасну
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мудрість щодо тлумачення. Тому варто згадати влучні висловлювання мудреців давніх часів, які не втратили своєї глибини і сенсу й у сьогоденні: «Ex antecedentibus et conseguentibus
fit optima interpretation» — найкраще тлумачення випливає з того, що йому передує, і з того,
що слідує; «Nam ex antecedentibus et conseguentibus fit optima interpretation» — бо ж найкраще
тлумачення отримується шляхом дослідження попередніх і наступних слів (тобто контексту); «Glossa viperino est guae corrodit viscera textus» — згубне те тлумачення, що знищує суть
тексту [3, с. 3].
З огляду на це, варто зупинитися на деяких основних моментах світогляду, адже його формування бере свій початок з історичних глибин нашого буття.
Для кожної епохи розвитку людства притаманний свій домінуючий світогляд як цілісна
сукупність домінуючих уявлень про світ, роль у ньому людини, а також похідних від них переконань, ідеалів, принципів, ціннісних орієнтацій пізнавальної і практичної діяльності людей, їхньої життєдіяльності в цілому.
Під світоглядом у літературі розуміють сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому,
а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений
особливостями суспільного буття та соціальними умовами. Світогляд, передусім, це процес
чуттєво практичного ставлення людини до світу.
Український вчений О. Костенко, на основі принципу соціального натуралізму, що випливає з ідеї природної цілісності світу, визначає світогляд як властивий свідомості людини
спосіб «бачення» («інструментальна концепція світогляду»). Цей спосіб «бачення» як інструмент для пізнання речей і вирішення різноманітних проблем людина обирає для себе, вирішуючи так зване «основне питання світогляду»: «Яка роль волі і свідомості людини у світі,
що існує за законами Природи?» [4, с. 83–91].
Світогляд, на думку К. Абульханової-Славскої, це не просто пізнання суб’єктом своєї позиції у світі, це також суспільна цінність цієї позиції, і готовність особи слідувати їй і відстоювати її. Водночас проявляється здатність свідомості спрямовувати особистість, організовуючи єдність її волі, почуттів і розуму. Тобто свідомість виражає особливості особистості, і,
разом з тим, виступає регулятором її життєдіяльності, поведінки [5, с. 309].
З огляду на це, стає очевидним вплив світогляду та свідомості на весь процес правотлумачення як складову юридичної герменевтики.
Традиційно під світоглядом розуміють систему поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, на ставлення людини до навколишньої дійсності і самої себе, а також обумовлені
цими поглядами основні життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання
і діяльності, ціннісні орієнтації. Світогляд — це далеко не всі погляди і уявлення про навколишній світ, а лише її граничне узагальнення. Найважливішою оцінкою світогляду є ступінь
його істинності. Однак світогляд можна оцінювати і з погляду його систематичності, широти
охоплення соціальної практики, глибини і всебічності осмислення життя, а також з погляду
ефективності розв’язання проблем конкретної людини. При цьому можуть виникнути суперечності між різними ціннісними характеристиками.
Існують три основні типи світогляду — життєвий (щоденний), філософський і релігійний.
Усі ці типи світогляду виявляють певну єдність, охоплюючи певне коло питань, наприклад,
як дух співвідноситься з матерією, що таке людина і яке її місце у всезагальному взаємозв’язку
явищ світу, як людина пізнає дійсність, що таке добро і зло, за якими ознаками розвивається
людське суспільство. Гносеологічна структура світогляду утворюється в результаті узагальнення природничо-наукових, соціально-історичних, технічних і філософських знань.
Світогляд — це не лише зміст, а й спосіб усвідомлення дійсності, а також принципи життя,
які визначають характер діяльності. Найважливіший компонент світогляду становлять ідеали як вирішальні життєві цілі. Характер уявлень про світ сприяє постановці певних цілей,
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з узагальненням яких утворюється загальний життєвий план, формуються ідеали, які надають світогляду життєвої сили. Світогляд має величезний практичний життєвий смисл. Він
впливає на норми поведінки, на ставлення людини до праці, до інших людей, на характер
життєвих прагнень, на її побут, смаки та інтереси. Це своєрідна духовна призма, через яку
сприймається і переживається все навколишнє.
Світогляд не завжди пов’язаний із переконаннями. У кожної людини її світоглядні погляди формуються у результаті тривалої, складної, часто болючої інтелектуальної роботи. Такі
погляди стають фундаментом її духовної культури, суттю її «Я», визначають життєві позиції,
її совість.
Світогляд окремої особистості, соціальної групи, певного суспільства або епохи, хоча і виявляються взаємно зв’язаними, істотно відрізняються один від одного як за особливостями
процесу її формування, так і за своїм змістом. Світогляд може формуватися стихійно, на основі життєвого досвіду або в результаті взаємодії різних світоглядних установок або усвідомлено за допомогою теоретичного опрацювання фундаментальних ідей, ідеалів, принципів. Світогляд людини нерідко базується на її безпосередньому життєвому досвіді. На різних етапах
розвитку культури можливості одержання інформації, звичайно, різні, але існує повсякденне
життя, буденна свідомість у межах яких може формуватися світогляд [6, с. 806–807].
Загальне розуміння світогляду надало можливість науковцям визначити поняття правового світогляду. Правовий світогляд є духовно-інтелектуальним стрижнем для більшості ментальних феноменів, через правове мислення, яке відповідає за узгодження індивідуальних
потреб особистості з універсальними загальнозначущими основами соціального співжиття,
на основі ціннісно-ідеальних основ буття, розробляє правову ідею — загальноправовий ідеал,
у координатах якого, за умови активної взаємодії правової свідомості, правового менталітету,
здійснюється соціально-правова організація життєдіяльності особистості й суспільства
[7, с. 13].
Таким чином, правовий світогляд прямо впливає на правову свідомість осіб, які тлумачать
право. А отже, можна стверджувати, що юридична герменевтика є однією зі світоглядних засад тлумачення права.
Термін «герменевтика» походить від давньогрецького «hermeneuein», що означає — «висловлювати», «викладати», «перекладати», а також від слова «hermeneia» — «пояснення»,
«тлумачення», «інтерпретація». Історично поняття герменевтики відображало мистецтво передачі та тлумачення прихованого змісту тексту послання чи «іносказання».
Сутність герменевтики як універсального методу була розкрита, зокрема, Г.-Г. Гадамером.
«Вже за своїм історичним походженням проблема герменевтики виходить за межі, обумовлені поняттям про метод, які сформувалися у сучасній науці. Розуміння і тлумачення текстів
є не тільки науковим завданням, а й, очевидно, відноситься до усієї сукупності людського
досвіду в цілому» [8, с. 38].
Класичною вважається думка вітчизняного професора М. Козюбри про те, що «ідейну
спрямованість базисної юридичної науки теорії права і держави (а тому і юриспруденції в цілому) визначає покладений в її основу тип праворозуміння. Тип праворозуміння визначають
у сучасній вітчизняній юридичній науці як зумовлений світоглядною позицією пізнаючого
суб’єкта образ права, що відображає найбільш суттєві, відповідно до цієї позиції ознаки права» [9, с. 14].
Питання праворозуміння — природне, інтегративне, а не позитивне, тому юридична герменевтика залежить прямо від праворозуміння.
М. Цвік зазначає, що сучасне праворозуміння має ґрунтуватися на використанні досягнень світової науки — як сучасної, так і минулих часів. За таких умов розуміння права складається з добре забутого старого у поєднанні з новими інтерпретаціями окремих проявів правової матерії. Водночас він наголошує, що, «починаючи із Сократа, Платона й Аристотеля,
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всі напрями в теорії сходяться на тому, що право має бути концентрованим виразом ідеалів
справедливості, втіленням моральних принципів, що панують у суспільстві» [10, с. 26].
Г.-Г. Гадамер, як і його вчитель, вважав розуміння формою первинної даності буття людини, що не просто лежить в основі людського пізнавального ставлення до того чи іншого
тексту, а є основою наших відносин зі світом.
О. Шульга наголошує на особливій ролі Г.-Г. Гадамера у його намаганні розкрити гер
меневтику через призму світогляду. Так, вчений пише, що, розвиваючи ідеї М. Хайдеггера,
Г.-Г. Гадамер здійснив спробу перетворити герменевтику в найбільш універсальний фі
лософський метод дослідження і світогляду. Розуміння розглядається Г.-Г. Гадамером не
в традиційному розумінні, як акт людської діяльності, а як базисний «спосіб буття у світі»
[11, с. 152]. Таким чином, герменевтична проблематика вже не обмежується методологічними питаннями тлумачення творів минулої культури (як у Ф. Шлейєрмахера), не зводиться
до розробки методології гуманітарного пізнання (В. Дільтей), однак лежить в основі онтологічних структур людського буття (за концепцією М. Хайдеггера) та належить до базисних
моментів людської комунікації та ставлення до дійсності.
Герменевтика, з її імперативом сприймати життя «яким воно є», спирається на індивідуальну свідомість. Її призначенням є пошук адекватного переживання через співпереживання і
співрозуміння, з яких і складається знання мистецтва та наявного соціального буття [4, с. 50].
Історичний розвиток суспільства спричинив вдосконалення мислення людини, яке набувало дедалі логічного характеру та привело до урізноманітнення правового світогляду.
Юридична герменевтика здебільшого обмежується лише формулюванням загальнофілософських та соціологічних постулатів праворозумової діяльності. А спроби виходу на рівень
конкретного тлумачення права з позиції герменевтики є поодинокими та сприймаються теоретиками права неоднозначно [13, с. 35]. З огляду на вказане постає необхідність з’ясування
категоріально-понятійного апарату досліджуваної теми.
Юридична герменевтика як метод системної інтерпретації певного правового поняття,
нормативного тексту сама трансформується у своєрідний герменевтичний ланцюг, що виникає на фоні концептуальних парадигм, які створюються різними історичними епохами.
Інакше кажучи, для істинної інтерпретації надзвичайно важливо відслідкувати всю логіко-історичну спадкоємно-культурну генезу як правового поняття, так і правового тексту.
Юридична герменевтика, у свою чергу, має на меті також з’ясування сутності права та
його розуміння. У межах герменевтичного підходу право розглядається як постійно трива
ючий процес розуміння інтерпретації цінностей і норм, що здійснюється на основі поєднання індивідуального життєвого досвіду та досвіду попередніх поколінь.
А. Овчінніков пропонує розглядати герменевтику як входження у новий тип праворозуміння, в контексті якого природа права, його коріння розташовується в комунікативних глибинах людського духу. Цей тип праворозуміння повинен дати цілісне уявлення про право,
подолавши обмеженість соціологічних, історичних, юридичних та інших підходів до нього.
Висновки природно-правової доктрини про зв’язок права з властивостями людей, наділених свідомістю, інтерпретуються позитивною доктриною у вигляді визнання важливої ролі свідомості, ідеального, психологічного фактора у правотворенні і розвитку права. Визнається, що
дослідження цієї ролі має величезне значення для вивчення самого права, пізнання його первісних джерел, природи (як фактора психіки людини), внутрішніх основ і генезису [14, с. 231].
Категорія праворозуміння, що заснована на класичній раціоналістичній парадигмі пі
знання, виходить із протиставлення суб’єкта праворозуміння його об’єкту — правоявищу.
Цей підхід до сутності праворозуміння підтвержується й сформульованими у сучасній вітчизняній (у широкому розумінні) юридичній літературі дефініціями праворозуміння.
Так, В. Перевалов формулює дефініцію поняття праворозуміння як «наукову категорію,
яка відображає процес і результат цілеспрямованої мисленнєвої діяльності людини, який
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включає у себе пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до цілісного соціального явища» [15, c. 222]. В. Нерсесянц розглядає праворозуміння як «поняття
права, єдність сутності та явища», ототожнюючи його з процесом пізнання права. П. Рабінович вважає, що праворозуміння — це відображення у людській свідомості за посередництвом терміно-поняття «право» того явища, яке є істотним для існування і розвитку суб’єкта
[16, c. 8]. А. Козловський вказує, що праворозуміння «завжди спрямоване на зовнішню соціальну реальність» [17, c. 105]. А. Овчінніков дійшов висновку про те, що термін «праворозуміння» у сучасній теорії права позначає наукову категорію, яка відображає процес і результат
мисленнєвої діяльності людини, що включає в себе пізнання права та його оцінку як цілісного явища [18, с. 20].
Існує й інший підхід до встановлення сутності праворозуміння, який можна назвати некласичним, насамперед з огляду на те, що він заснований на ірраціональній методології,
зокрема на використанні загальної теорії розуміння — герменевтики, розробленої у межах
феноменолого-герменевтичної традиції. Специфікою ірраціональності такої методології є
насамперед невіддільність об’єкта пізнання від його суб’єкта, можливість розглядати об’єкт
лише крізь призму одного суб’єкта, але неодмінно у його взаємозв’язку з іншим суб’єктом
(автором).
Отже, з-поміж різних аспектів проблеми праворозуміння найменш дослідженим можна
вважати питання про сутність праворозуміння саме з позицій некласичного підходу. У цьому
напрямі найбільш перспективною методологією видається саме загальна теорія розуміння —
герменевтика.
Провідні вітчизняні вчені в галузі теорії держави і права зазначають, що розуміння права
завжди спиралося на загальне світорозуміння, уявлення про закономірності існування природи і суспільства. Зміни у підходах до філософського осмислення дійсності безпосередньо
покликані впливати на поняття права, визначення його джерел і сутності, на оцінку самої
можливості його пізнання, ролі і призначення у суспільстві. Філософські питання про співвідношення матерії і свідомості, можливості пізнання світу, шляхи розвитку суспільства,
творчу роль людини у його перетворенні — все це юридична наука не тільки акумулювала, а
й застосовувала [14, с. 225].
Отже, з огляду на викладене вище, можна зробити висновок про те, що юридична герменевтика, яка основне своє призначення реалізує саме в праворозумінні, – є сучасним методологічним напрямом у галузі юриспруденції, в центрі дослідження якого перебуває процес
інтерпретації, що є віддзеркаленням певного світогляду.
Сучасна юридична герменевтика ставить перед собою нові завдання, викликані прагненням до розвитку громадянського суспільства та правової держави, що можуть бути здійснені
через призму вдосконалення правового світогляду.
З огляду на зазначене, можна сформулювати висновки про те, що герменевтика є світоглядною засадою тлумачення права, оскільки має визначальну роль у пошуках висновків та
положень, які допомагають у подальшому розвитку тлумачення юридичних текстів, що здійснюється завдяки розвинутому правовому світогляду.
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Москаленко Я. Л. Герменевтика як світоглядна засада тлумачення права
У статті розкривається вплив світогляду на весь процес правотлумачення як складову юридичної
герменевтики. Наголошується на тому, що категорія «герменевтика» має нерозривний зв’язок із правовим світоглядом. Тлумачення права в герменевтичному розумінні залежить від рівня правового світогляду, правової культури, правової свідомості тощо. Автор дійшов висновку про те, що юридична
герменевтика, яка основне своє призначення реалізує у праворозумінні, – є сучасним методологічним
напрямом у галузі юриспруденції, в центрі дослідження якого перебуває процес інтерпретації, що є
віддзеркаленням певного світогляду.
Ключові слова: герменевтика, тлумачення права, правовий світогляд, право, праворозуміння.
Москаленко Я. Л. Герменевтика как мировоззренческая основа толкования права
В статье раскрывается влияние мировоззрения на весь процесс правотолкования как составляющую
юридической герменевтики. Подчеркивается, что категория «герменевтика» имеет неразрывную связь
с правовым мировоззрением. Толкование права в герменевтическом смысле зависит от уровня правового мировоззрения, правовой культуры, правового сознания и т. п. Автор пришел к выводу, что юридическая герменевтика, которая основное свое предназначение реализует в правопонимании, – есть
современным методологическим направлением в области юриспруденции, в центре исследования
которого находится процесс интерпретации, отображающий определенную степень мировоззрения.
Ключевые слова: герменевтика, толкование права, правовое мировоззрение, право, правопонимание.
Moskalenko Y. Hermeneutics as the ideological basis of legal interpretation
The article deals with the influence of ideology on the entire process interpretation of the law as part of legal
hermeneutics. It is emphasized that the category of «hermeneutics» is an indissoluble connection with legal
worldview. Interpretation of law in hermeneutic understanding depends on the level of legal philosophy, legal
awareness, legal awareness and more. The author concludes that legal hermeneutics that its main purpose scores
in thinking – is a modern methodological trend in jurisprudence, in the center of the study which is the process
of interpretation, which is a reflection of a particular worldview.
Key words: hermeneutics, interpretation of the law, legal ideology, law, understanding.
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ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОРАЛЬНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Р

озуміння філософсько-світоглядного підґрунтя права дозволяє віднайти «ключ» до
осмислення плюралізму правового світогляду та його генезису в умовах взаємодії й протистояння різних культур і систем цінностей.
Нині проблеми становлення та трансформації правового світогляду тільки починають вивчатися правознавцями. Однією з піонерських праць цієї тематики є монографія В. Коробки
«Правовое мировоззрение» [1], в якій приділено увагу становленню й розвитку правового
світогляду. Історико-правові й аксіологічні аспекти юридичного світогляду розглянуті у ди
сертації Г. Паластрової [2]. Важливе значення для написання цієї статті мали праці представників сучасних вітчизняних та зарубіжних філософських шкіл. Зокрема, праця В. Букрєєва
та І. Римської «Етика права» [3], монографія М. Рогожі «Соціальна мораль: колізії мінімалізму» [4]. Для формулювання поняттєво-термінологічного апарату статті важливе значення
мали праці вітчизняних філософів В. Шинкарука, М. Поповича, В. Жадько, А. Бойко, Д. Сепетого, У. Рудницької та ін.
Метою статті є постановка проблеми осмислення генезису правового світогляду у процесі
трансформації моральності як конкретно-історичних систем норм і цінностей.
Для вирішення завдань, визначених метою дослідження, необхідно сформулювати поняттєво-термінологічний апарат. З урахуванням точок зору А. Черненко [5, с. 79], Г. Паластрової
[2, с. 7] і В. Коробки [1, с. 8–9] можна категоризувати поняття правового світогляду як багатовимірне утворення, форму відображення правової реальності у свідомості людини крізь
призму життєвих інтересів, суспільних відносин, правових почуттів, відчуттів, інтуїтивних
уявлень, теоретичних поглядів, переконань, ціннісних орієнтирів, оцінок, принципів, що
визначають бачення, розуміння і сприйняття права, ставлення до нього людини й зумовлюють життєві позиції, програми, моделі поведінки та діяння людей.
Структура правового світогляду складається з таких рівнів і елементів: гносеологічного
(знання, уявлення, теоретичні погляди); аксіологічного (ідеали, ціннісні орієнтири і системи
цінностей, оцінки, переконання, принципи); психологічного (правові почуття, емоції, переживання, відчуття); праксеологічного (воля, діяння, програми і моделі поведінки).
Меті нашого дослідження найбільш відповідає дефініція моральності, яка сформульована
А. Ландіною: моральність — це порядок відносин між людьми у суспільстві, встановлений
нормами моралі; стан, який виникає в результаті дії норм моралі; сфера людських відносин,
які регулюються нормами моралі [6, c. 32–33].
Становлення сучасного правового світогляду пов’язують із «моральною революцією» епохи Модерну (епохи Нового і Новітнього часу), коли набувають концептуальних рис два, незалежні один від одного, образи моралі. Перший засновується на розумінні людини як суспільного індивіда, а отже, мораль постає як суспільна мораль. Другий — на розумінні людини як
спрямованої до ідеалу особистості, а мораль у цьому випадку розглядається як шлях до удос

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

269

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

коналення [2, с. 100]. Історичними чинниками, які зумовили цю революцію, став комплекс
потужних змін соціально-політичного життя, який отримав назву комерційної, індустріальної, технічної та наукової революцій. Уявлення європейців про роль і значення держави і
права змінили також численні війни у Старому і Новому світах та підписання у 1648 р. Вестфальского миру, що став для європейців відправною точкою у самоусвідомленні європейської ідентичності [2, с. 54–55].
Важливими чинниками також були колонізаторська політика метрополій, загарбницький
характер освоєння планети європейцями й споживацьке ставлення до її природних ресурсів і неєвропейських мешканців. Таке експансивне світовідчуття європейців отримало назву
«етика фронтіру» [2, с. 53]. Етика фронтіру зумовила домінування раціонального над ірраціо
нальним (божественним), тобто підпорядкування життя суспільній доцільності, яка набула
свого вираження у теорії природного права. Традиційним цінностям, закріпленим у нормах
феодального середньовічного права, заснованим на принципі покори та божественної передвизначеності, було протиставлено теорію природного права [7, с. 62–64].
У перші десятиріччя XVII ст. активізувався поступовий процес звільнення політичної філософії від поєднання з теологією, що було характерним для її історії протягом усієї
християнської ери. Звільнення, яке настало в XVIII ст., уможливило секуляризацію проблем,
які розглядалися в політичній та правовій теорії. Цьому сприяли також секуляризація інтелектуальних інтересів, властива поверненню науки до античності, й епохальний поступ у математичній і фізичній науках. Соціальні явища загалом і політичні взаємини зокрема почали
уявлятися як природні процеси, які можна вивчати через спостереження і, насамперед, за
допомогою логічного аналізу й дедукції, де одкровення чи будь-який інший надприродний
елемент не відігравав істотної ролі [8, c. 347].
Зокрема, в основу концепцій природного права Г. Гроція, Б. Спінози, Т. Гоббса були покладені певні моральні аксіоми, які повинні були визнаватися як обов’язкові у позитивному
праві. Цілісність системи природного права ґрунтувалася не на самоочевидності, а на переконанні майже всіх мислителів, що зобов’язання мали добровільно братися на себе сторонами, щоб їх виконувати. Примус щодо дотримання угод також виводився з інтересів і мотивів
самої людини. Саме завдяки цьому переконанню всі зобов’язання були замасковані під обіцянку й розглядалися як добровільні [8, с. 383–386]. Зокрема, природні закони Т. Гоббс не
вважав законами у власному сенсі, а лише висновками і теоремами стосовно того, що веде до
збереження і захисту людей [1, c. 123].
У філософії природного права сутність мислимого правопорядку зумовлена правовим статусом індивіда, який є або громадянином, або підданим. У теоріях природного права, створених після Т. Гоббса, закріплювався принцип — суспільство створене заради людини, а не
людина заради суспільства. Саме цей мислимий пріоритет індивідуального став найхарактернішою і найстійкішою ознакою теорії природного права і найчіткіше розмежував нову й
середньовічну теорії. Розвинений, зокрема Т. Гоббсом і Дж. Локком, цей пріоритет став універсальною характеристикою соціальної теорії аж до Французької революції, й протримався
ще довго після цієї події [8, с. 388–389].
Наукове поняття моралі сформувалося у Новий час й зумовило тенденцію поєднання права і моралі як двох найважливіших аспектів буття людини. В етиці XVII–XVIII ст. мораль відносно неморальної реальності уявлялася як єдино можлива міра цієї реальності в усіх її проявах, єдино можливим критерієм її оцінки і підставою для прийнятності. Унікальність моралі
в етичних вченнях того часу інтерпретувалася як абсолютність, яка у ролі єдиної реальності
вправі була вимагати від людини абсолютного підпорядкування, оскільки вона є внутрішньою силою, іманентним законом людського існування.
Історичними віхами трансформації моралі модерного суспільства стали європейська реформація та буржуазні революції у Європі, зокрема Французька революція 1789 р. Специфіка
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моральності цієї доби склалася як синтез пуританського та міщанського етосів. Під впливом
капіталізації економіки у цей період створюється нова форма об’єднання людей — громадянське суспільство, засноване на принципі самоорганізації. Помітну роль у цьому процесі
відіграли традиції самоврядування. На ґрунті протестантської етики й духовного піднесення
індивіда ідея свободи трансформувалася у право на свободу самовираження і самовдосконалення індивіда [2, с. 57–67].
Суспільні транформації цього історичного періоду дали поштовх для розвитку етичних
концепцій лібералізму, в яких, на відміну від Середньовіччя, сповідувався культ індивідуальної свободи. Важливим здобутком теретиків етичного лібералізму Д. Мілля, І. Канта, Б. Констана, А. де Токвілля було формулювання системи цінностей, покладених в основу концепції
ліберальної демократії: людина як найвища цінність, свобода (думки, слова, зібрань, совісті,
підприємництва тощо) і гідність. При чому етичний лібералізм наголошував на цінності людської індивідуальності і свободи незалежно від суспільно-політичного та економічного ладу.
Свобода досліджувалася як феномен людського сприйняття — свобода внутрішня і зовнішня, духовна і соціальна, індивідуальна та суспільна, абсолютна та відносна. Центральним стало питання свободи вибору, тобто внутрішніх і зовнішніх детермінант поведінки людини.
І. Кант стверджував, що людина у своїй поведінці повинна керуватися морально практичним законом — «категоричним імперативом». Зокрема, мислитель вважав свободу (незалежність від свавільного примусу іншого) єдиним первинним природженим правом, а рівність (незалежність, яка полягає в тому, що інші не можуть зобов’язати кого-небудь роботи
те, що вони самі не зобов’язані робити), на його думку, закладена уже в самому принципі
природженої свободи [9, c. 147–148]. І. Кант підніс ідею внутрішньої гідності особистості
до рівня абсолютного морального канону, який наділений регулятивною функцією і лежить
в основі права. Джерелом моралі і права, на його думку, є практичний розум людини, а метою — утвердження загальної свободи. Оскільки не всі індивіди використовують свободу для
реалізації категоричного імперативу, мораль потребує захисту права, яке є сукупністю умов,
за яких зволення однієї особи сумісне зі зволенням іншої з точки зору загального закону свободи.
Основним здобутком етики лібералізму раннього Модерну можна вважати закріплення у
законодавстві системи моральних цінностей у вигляді системи основних прав і свобод людини і громадянина, взаємних обов’язків влади та суспільства, автономії індивіда, встановлення меж свободи особистості та меж втручання держави у життя індивіда та суспільства.
Під час революційних подій та соціальних конфліктів у ХVІІ–ХVІІІ ст. прозелітизм було
поступово замінено принципом толерантності. Завдяки досвіду громадянських проти
стоянь і катаклізмів сформувалося переконання, що лише законність і міцний правопорядок можуть бути запорукою громадянського миру й економічного процвітання. Як
наслідок, для постреволюційного періоду характерним був занепад природного права та
розвиток К. Гельвецієм, Ч. Беккаріа та І. Бентамом утилітаристської етики, заснованої
на раціоналізмі, яка заперечувала природне право. В основі морального було покладено
прагнення до щастя і відсутність страждань. Моральність і суспільні установлення були
виправдані тільки їхньою корисністю — принципом, на якому мали ґрунтуватися всі галузі
права. В основу морального було покладено прагнення до щастя і відсутність страждань.
Сенсом життя вважалися моральність, безкорисливість та служіння суспільству як вищий
прояв благородства. Ця етика була близькою до так званої «незалежної моралі», яка прагнула створити вчення про право, незалежне від метафізики чи релігії. Кінцева мета і благо
виводилися з природи людини, благо визначається метою, а мета природою. Таким чином,
все зводилося до пізнання людини.
Тобто коли утилітаристська етика була вже цілковито розроблена, в ній виявилися такі
припущення, що не виправдовувалися принципом корисності, а приймалися насправді як
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самоочевидні істини. Тож припущення, ніби щастя всіх можна зробити враз максимальним,
виявилося нічим іншим, як давньою вірою в гармонію природи, яка вважалася доказом того,
що здійснення всіх індивідуальних прав витворить якнайгармонійніше суспільство [8, с. 502].
Етика Просвітництва другої половини ХVІІ — початку ХVІІІ ст., сформована на основі
емпіризму і раціоналізму, на противагу аморально-психологічним установкам деспотичного суспільства абсолютних монархій, створила модель соціальної моралі, сутністю якої була
ідея рівності, відповідно до якої людство взагалі та його конкретні представники зокрема
розглядалися як рівноправні суб’єкти морального ставлення. Втім, рівноправність у суспільствах європейських країн поширювалася лише на осіб чоловічої статі, що належать до одного
стану, а також обмежувалася освітнім, майновим та іншими цензами. Відкидаючи релігію
як основу моралі просвітники виводили етичні норми із природи людини, яку вони вважали
незмінною, складеною із інстинктів, схильностей та чуттєвих потреб. З природи людини виводилося поняття про її природні права. Правова ідеологія Просвітництва ґрунтувалася на
міщанському етосі, який формувався під впливом антифеодальних та антиабсолютистських
настроїв освіченої частини суспільства, і орієнтувався на такі моральні чесноти, як доброчинність, освіченість, патріотизм, прагнення моральної і духовної досконалості, відстоювання справедливості.
Творцями правового світогляду цього напряму стали К. Гельвецій, Ш.-М. Монтеск’є,
Ч. Беккаріа, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Ж. д’Аламбер, Д. Толанд, Е. Шефтсбері, Е. Коллінз, Б. Мандевіль, Х. Вольф, А. Баумгартен, Г. Лессінг, М. Мотоніс, В. Рубан, Г. Полетика,
Я. Козельський, Г. Сковорода, С. Десницький, П. Лодій та ін. Зокрема, ядром морально-правової доктрини Ш.-Л. Монтеск’є виступає «республіканська доброчинність», яка включає
любов до батьківщини, любов до рівності, стремління до політичного блага. Змістом політичної доброчинності є моральна доброчинність, відсутність якої породжує користолюбство
та переоцінку цінностей. Гарантією існування політичної доброчинності є наявність політичної свободи, під якою мислитель розумів особисту та суспільну безпеку. Така безпека
можлива лише за умови поміркованого правління, де неможливе зловживання владою, узурпація влади та деспотія. Важливою гарантією здійснення політичної доброчинності учений
вважав наявність доброякісних законів [7, с. 84–96].
Ч. Беккарія одним із перших пов’язав ефективність правореалізації з моральністю.
Однією з вважливих причин втрати особистістю свободи він називав порушення законів
впливовими людьми, які докладають енергійних зусиль для того, щоб із всієї сукупності правовідносин пріоритет отримали ті, які закон регулює в їх інтересах. Закон учений трактував як угоду, яку уклали між собою вільні люди і яка не може бути інструментом виконання
бажань нікчемної меншості. Закон повинен слугувати досягненню найвищого щастя найбільшої кількості людей. Лише дотримання закону може гарантувати безпеку громадян. Він
звертав увагу на той факт, що безкарність злочинів, скоєних представниками вищих станів,
вбиває у підданих почуття справедливості й обов’язку [7, с. 97–98]. Сукупність цінностей,
яку обстоював Ч. Беккаріа (свобода, обов’язок, верховенство права і законослухняність,
справедливість, рівність прав і обов’язків), можна вважати найважливішими характеристиками правового світогляду Нового часу.
Світською доктриною, що пропагувала ідеї, протилежні просвітникам, став романтизм,
якому був властивий потяг до надприродного й містичного, а також ідеалізація старих часів.
Якщо просвітники спиралися на розум і науку, то романтики — на віру й релігію. Як реакція на
Просвітництво в кінці ХVІІІ ст. сформувався опозиційний до нього рух, який пізніше отримав
назву Контрпросвітництва. Контрпросвітництво й романтизм лягли в основу консерватизму.
Також в основу етики консерватизму було покладено християнську мораль, яка ґрунтувалася на ідеях божественної передвизначеності, скінченності людської історії, обмеженості будьякого прогресу й удосконалення. Моральною основою життя проголошувалися десять запо-
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відей Старого Завіту та Нагірня проповідь Ісуса Христа. Етичними складовими європейського
консерватизму були: релігійна мораль, національна культура та традиції, переконаність у доцільності усталених інститутів влади й необхідності сильної авторитарної держави, визнання
недосконалості людини й одвічної нерівності, що природним чином зумовлюють ієрархію соціальних, економічних і морально-етичних взаємовідносин у суспільстві.
Синтезом етики консерватизму, романтизму та лібералізму можна вважати концепцію
права Г. Гегеля, в основу якої покладено гегелівську феноменологію духу. Безпосередніми
джерелами його поглядів можна вважати теорію релігії і практичну філософію І. Канта та
Й. Фіхте, зокрема моральнопросвітницьку інтерпретацію християнської релігії, а також пантеїстичну традицію (Г. Лейбніц, Е. Шефтсбері, Й.-Г. Гердер, Й.-В. Гете, Ф. Гемстергейс)
[10, с. 156]. Витоки права, за Г. Гегелем, знаходяться у сфері духу. На рівні об’єктивного духу,
коли свобода вперше набуває форми реальності, тобто наявного буття у вигляді держави,
права громадянського суспільства, розвиток об’єктивного духу від абстрактних форм до конкретних проходить три стадії: абстрактне право, мораль і моральність. Абстрактне право, в
основі якого лежить втілена свобода людини, розуміється як правоздатність (здатність людських особистостей мати право і обов’язки, серед яких основним є право власності). На цій
стадії позитивний закон виражається формулою — «будь особою і поважай інших як осіб».
У праві приватної власності реалізується свобода особи, під якою Г. Гегель розуміє право
особи не визнавати все, що вона вважає нерозумним. Вище особистих моральних переконань повинен стояти загальний моральний дух, відповідно, критерієм суб’єктивної точки
зору повинна виступати моральність, яка міститься у звичаях та законах.
Подальша історична динаміка світогляду, викликана швидкими темпами розвитку науки
та техніки, зумовила появу позитивізму. Позитивізм відмовлявся від філософії (метафізики)
на користь суто наукового пізнання. Зокрема, у своїй основній праці «Курс позитивної філософії» (1842) О. Конт запропонував концепцію, за якою істинне знання про світ є результатом конкретних наук, очищених від гуманітарних (філософських) інтерпретацій, які, на його
думку, є безпідставними і неістинними.
Виникнення юридичного позитивізму, який розуміє право лише як сукупність норм чи
правил поведінки, встановлених і забезпечених примусом влади, ознаменувалася оформленням у 40–70 рр. ХІХ ст. у Франції так званої школи екзегези. Вчення про тлумачення
«L’Ecole de l exegese» (школа екзегези) можна звести до двох тез: «...все право вміщується у
писаний закон; юрист повинен просто витягти його звідти, слідуючи за волею законодавця».
Догматичний підхід до вивчення позитивного права став однією з основних рис юридичного позитивізму. Усе дослідження і групування правового матеріалу базувалося лише на його
формально-логічному опрацюванні та узагальненні без врахування жодних соціально-економічних обґрунтувань. Право — це лише те, що записано в законі, який є вільним виявленням волі держави. При цьому держава розглядається безвідносно до класової структури суспільства, а норми не підлягають критиці та моральній оцінці. Тобто, за висловом Г. Кельзена,
право було відділено від моралі.
Під впливом соціології, яка виділилася наприкінці XIX ст. у самостійну науку, й методи
якої широко поширилися в юриспруденції на противагу догматичному методу юридичного позитивізму, концептуально оформилася соціологія права. Представники цього напряму закликали шукати право в житті, суспільних відносинах і протиставляли концепціям
юридичного позитивізму розуміння права як «живого», динамічного правопорядку, соціального явища. Зокрема, Є. Ерліх, Ж. Гурвич, Ю. Гамбаров, М. Коркунов, С. Муромцев,
Л. Петражицький, Б. Кістяківський, С. Дністрянський та інші науковці наголошували на недостатності нормативного підходу до розуміння права, закликали вивчати право у взаємодії з
іншими елементами соціальної системи, пропонували використовувати право як інструмент
регулювання і соціального контролю, недопущення соціальних потрясінь.
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Інтерпретація права як етичного феномену у ХХ ст. зустріла гостру методологічну опозицію прихильників позитивізму та сцієнтизму. Як зазначив М. Попович, характерними панівними світоглядними концепціями ХХ ст. стали суб’єктивізм, неолібералізм, неоконсерватизм та постмодернізм з його катастрофізмом, які є несумісними і несумірними й породили
культуру абсурду та деконструкції [11]. В умовах викривлення змісту понять «добро» і «зло»,
справедливість і несправедливість та різноманітних ідеологічних спекуляцій, породжених
революціями, війнами, боротьбою за владу, світове панування й надприбутки відбулася девальвація моральних цінностей та моральна дезорієнтація суспільства, в наслідок чого правовий нігілізм стає масовою свідомістю. Прірва між сущим і належним поглиблюється імітаціями моралі та права, в яких морально-етичні уявлення незначної частини суспільства або
маргінальних суспільних груп видаються за загальнолюдські або загальносуспільні цінності
та інтереси і нав’язуються суспільству у вигляді норм права. Це зумовило необхідність модернізації існуючих ціннісних засад юридичного світогляду шляхом подолання світоглядних
розбіжностей у вимірі колективної (національно-культурної й цивілізаційної) ідентичності
та браку культури діалогу й діалогу культур. Результатом такої модернізації є плюралізм правового світогляду як співіснування й конкуренція правових теорій і концепцій та плюралізм
праворозуміння. Такий плюралізм дає можливість подолати закритість певної світоглядної
спільноти, знайти шляхи досягнення консенсусу на основі вироблення спільних для всього
суспільства духовних цінностей та моральних норм.
Генезис правового світогляду Нового і Новітнього часу є частиною історичного процесу
трансформації історичних типів світогляду — релігійного й філософського. Історичний розвиток і становлення сучасних форм світоглядного плюралізму в умовах трансформації моральності сформулювали плюралізм сучасного правового світогляду. Пошуки виходу зі світоглядної і моральної кризи, необхідність подолання правового нігілізму зумовлюють гостру
необхідність постановки та подальшого поглибленого вивчення взаємозалежності правового
світогляду та моральності як суспільних явищ. На нашу думку, важливим кроком на цьому
шляху стало оформлення сучасних світоглядних концепцій права на основі універсального
натуралізму та космізму. Етичними засадами цих концепцій є духовність, узгодженість волі
і свідомості людей із законами природи, подолання культу протиприродності та біологізація
соціального [1, с. 6–51].
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Музика І. В. Генезис правового світогляду в умовах трансформації моральності: історія та перспективи
У статті здійснено спробу осмислення генезису правового світогляду у процесі трансформації моральності з точки зору взаємодії та конфронтації між різними культурами і системами цінностей. Моральні устої як частина правової реальності розглядаються як раціональний елемент правової сфери
внутрішнього світу людини у вигляді системи стійких фундаментальних знань, принципів, переконань, ціннісних орієнтирів, життєвих позицій, програм і моделей поведінки. Комплекс потужних революційних змін економічної, політичної, культурної сфер життя XVII–ХХ ст. супроводжувався
зміною світоглядних орієнтацій людини, які відображають формування нової парадигми буття та реалізацію нею індивідуально-особистісної стратегії життя. Етичні проблеми соціуму на тлі комплексних
соціальних зрушень проявилися у парадигмальних змінах правового світогляду та оформилися у вигляді основних напрямів юриспруденції: теорії природного права, позитивізмі, соціології права. Апогеєм розвитку сучасного правового світогляду є визначення моральності як об’єкта правової охорони
та визнання найвищими цінностями, закріпленими у праві, абсолютну цінність людського життя,
людську істоту, честь, достоїнство, права і свободи особистості та гарантії їх реалізації. Перспектива
розвитку правового світогляду у ХХ ст. напряму пов’язана з розвитком моральності під впливом світогляду універсального натуралізму і космізму.
Ключові слова: право, правовий світогляд, структура правового світогляду, генезис правового світогляду, етика, мораль, моральність.
Музика И. В. Генезис правового мировоззрения в условиях трансформации нравственности: история
и перспективы
В статье предпринята попытка осмысления генезиса правового мировоззрения в процессе трансформации нравственности с точки зрения взаимодействия и конфронтации между различными культурами и системами ценностей. Моральные устои как часть правовой реальности рассматриваются
как рациональный элемент правовой сферы внутреннего мира человека в виде системы устойчивых
фундаментальных знаний, принципов, убеждений, ценностных ориентиров, жизненных позиций,
программ и моделей поведения. Комплекс мощных революционных изменений экономической, политической, культурной сфер жизни XVII–ХХ вв. сопровождался изменением мировоззренческих
ориентаций человека, которые отражают формирование новой парадигмы бытия и реализацию ним
индивидуально-личностной стратегии жизни. Этические проблемы социума на фоне комплексных
социальных сдвигов проявились в парадигмальных изменениях правового мировоззрения и оформились в виде основных направлений юриспруденции: теории естественного права, юридическом
позитивизме, социологии права. Апогеем развития современного правового мировоззрения является определение нравственности как объекта правовой охраны и признание высшими ценностями,
закрепленными в праве, абсолютную ценность человеческой жизни, человеческое существо, честь,
достоинство, права и свободы личности и гарантии их реализации. Перспектива развития правового
мировоззрения в ХХ в. напрямую связана с развитием нравственности под влиянием мировоззрения
универсального натурализма и космизма.
Ключевые слова: право, правовое мировоззрение, структура правового мировоззрения, генезис правового мировоззрения, етика, мораль, нравственность.
Muzyka I. The genesis of the legal worldview in the transformation of morality: history and prospects
Gives interpretation of pluralism of legal worldview in understanding the genesis of morality in terms of
interaction and confrontation between different cultures and value systems.
Discusses the moral foundations of the legal world as a value-rational element of the legal scope of man’s
inner world as a set of stable, fundamental knowledge, principles, beliefs the individual and society as part of its
history and legal culture.
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The apogee of the modern of legal worldview is the idea of absolute value of human life, human being,
honour, dignity, individual freedom etc., in other words the natural human rights. Returning a deep spiritual
sense to the law by the positive moral tradition of Моdern and Postmodern will provide the powerful stimulus
to the development of culture of law and changing it into the means and measure of social development. Ethical
problems of society against the background of complex social changes manifested in paradigmatic changes
in the legal worldview and took shape in the form of the main areas of law: the theory of natural law, legal
positivism, sociology of law.
Development of of legal worldview is directly connected with the development of moral influenced by the
outlook mental universal naturalism and Space Art.
Key words: law, legal worldview, structure of legal worldview, genesis of legal worldview, ethics, morals,
morality.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

І

мміграційна політика Європейського Союзу — це політика ЄС відносно прикордонного
контролю (правил перетину зовнішніх кордонів держав — членів ЄС), регулювання питань, пов’язаних із умовами в’їзду, пересування, проживання, працевлаштування іноземців;
надання притулку; запобігання нелегальної імміграції; боротьби з торгівлею людьми. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу визначені статтями 77–80 розділу V
Договору про функціонування Європейського Союзу (далі — ДФЄС) [1]. Разом із безпекою
громадян ЄС, співпрацею судів із цивільних та кримінальних справ, співробітництвом поліцейських органів, полегшенням доступу до правосуддя, сфера прикордонного контролю,
надання притулку та імміграції належить до простору свободи, безпеки та юстиції (далі —
ПСБЮ) — одного із пріоритетних та самостійних напрямів діяльності Європейського Союзу.
Питання імміграційної політики, як і сама сфера ПСБЮ, відповідно до п. 2 ст. 4 ДФЄС віднесені до спільної компетенції Євросоюзу та держав — членів ЄС. Відповідно, для реалізації
спільної політики ЄС у зазначеній вище сфері як держави — члени ЄС, так і Європейський
Союз як міжнародна організація, роблять практичні кроки для її гармонізації.
Що стосується держав — членів ЄС, то на території таких європейських держав, як Франція,
Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Італія та Португалія зосереджена найбільша кількість іммігрантів. Взагалі Європа посідає перше місце у світі за кількістю іммігрантів (56 млн
осіб). І з кожним роком тенденція щодо перетину кордонів європейського континенту, як легальними, так і нелегальними іммігрантами, зростає. Наприклад, на територію держав — членів Європейського Союзу щорічно прибуває панад 500 тис. осіб, не враховуючи сотень тисяч
біженців. Що стосується нелегальних іммігрантів, то їх загальна чисельність становить від 3 до
7 млн осіб. Коли чисельність іммігрантів досягає певної критичної маси, то процес імміграції створює реальні та потенційні загрози фактично будь-якому аспекту безпеки приймаючої
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сторони. Вона спотворює соціальну, демографічну, територіальну структуру, загострює конкуренцію на місцевих ринках праці та житла, створює цілі сектори зайнятості, які не мають
законодавчого регулювання, викликає соціальну напругу, ріст ксенофобії та екстремізму.
Відповідно, ці причини обумовили і справили великий вплив на становлення імміграційної політики держав — членів Європейського Союзу. Держави — члени ЄС встановлюють
єдині правила і вживають спільні дії та заходи стосовно:
а) встановлення спільної політики відносно віз та інших документів для короткострокового перебування;
б) запровадження перевірок, яким підлягають особи, що перетинають зовнішні кордони;
в) визначення умов, за яких громадяни третіх країн можуть вільно пересуватися у межах
ЄС протягом короткострокового терміну;
г) встановлення інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами;
ґ) визначення умов в’їзду і проживання, а також норм, що стосуються видачі державамичленами довгострокових віз і видів на проживання, у тому числі з метою возз’єднання сімей;
д) нелегальної міграції і незаконного проживання, включно з висиланням і репатріацією
осіб, які проживають незаконно;
е) боротьби з торгівлею людьми, зокрема жінками і дітьми.
Зі свого боку, Європейський Союз, керуючись положеннями ст. 4 ДФЄС, що стосується
спільної компетенції у ПСБЮ, бере активну участь у проведенні спільної імміграційної політики. Для її реалізації згідно зі ст. 79 ДФЄС Євросоюзом встановлено основні завдання, які
полягають у:
забезпеченні відсутності будь-якого контролю щодо осіб, незалежно від їх громадянства,
при перетині ними внутрішніх кордонів;
здійсненні перевірок стосовно осіб і ефективному моніторингу при перетині зовнішніх
кордонів;
введенні в дію інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами.
Для того, щоб втілити ці завдання на практиці, важливе місце відводиться інституційноправовому механізму ЄС. Зокрема, Рада ЄС, Європейський Парламент, Європейська Рада
та Комісія ЄС завдяки ухваленню низки документів, програм, проведенню самітів та запровадженню єдиних дій у регулюванні міграційними процесами у межах кордонів держав —
членів ЄС сприяють формуванню і подальшому розвитку спільної імміграційної політики
Євросоюзу.
Зокрема, важливими кроками на цьому шляху стали рішення, ухвалені Європейською Радою в Тампере (1999), Фейре (2000), Гаазі (2005) та Стокгольмі (2009).
Так, 15–16 жовтня 1999 р. у м. Тампере (Фінляндія) відбувся саміт Європейської Ради, на
якому було прийнято перший програмний документ ЄС у сфері міграційної політики «У напрямку союзу свободи, безпеки і юстиції: наріжні камені Тампере». Відповідно до документа було розроблено стратегію створення єдиного європейського простору свободи, безпеки
та юстиції, визначено короткострокові і довгострокові цілі. За словами тогочасного голови
Єврокомісії Р. Проді, після створення єдиного ринку, введення спільної валюти та створення Шенгенського простору гармонізація імміграційної політики ознаменувала новий етап в
об’єднанні Європи. Відповідно до зазначеної вище домовленості держави — члени ЄС повинні були виробити спільну політику у сфері притулку та імміграції, враховуючи необхідність
здійснення постійного контролю на зовнішніх кордонах, припинення нелегальної імміграції
тощо. Передбачалися такі заходи реалізації цієї політики: а) співпраця з країнами походження мігрантів; б) єдина європейська система надання притулку; в) справедливе ставлення до
громадян третіх країн; г) ефективніший менеджмент міграційних потоків.
Комісія ЄС, реалізуючи на практиці спільну політику ЄС у сфері притулку та імміграції,
яка була задекларована у м. Тампере у 2001 р., запропонувала у Комунікації (посланні) до
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Ради ЄС та Європейського Парламенту спеціальний механізм зближення міграційних політик держав-членів. У цьому документі, по-перше, визначаються мета та принципи країн ЄС
у таких сферах діяльності: а) управління міграційними потоками; б) прийняття економічних
мігрантів; в) партнерство з третіми країнами; г) інтеграція громадян третіх країн. По-друге,
запропоновані ефективні інструменти досягнення поставлених цілей, насамперед, розробка
національних планів, прийняття спільних законодавчих рішень, залучення європейських інституцій тощо. По-третє, визначені повноваження Комісії ЄС у сфері контролю міграцій, зокрема щодо здійснення моніторингу практичного застосування законодавства в міграційній
сфері; у підготовці пропозицій щодо нових законодавчих ініціатив; сприяння обміну інфор
мацією між державами — членами ЄС; визначення інтегрованого підходу щодо питань імміграції у відносинах із третіми країнами тощо.
На саміті 19–20 червня 2000 р. у м. Санта-Марія-да-Фейра (Португалія) питання у сфері
юстиції та безпеки запропоновано включити до зовнішньої компетенції ЄС.
Під час саміту ЄС у м. Севілья (Іспанія) у 2002 р. укладено угоду про запобігання нелегальній міграції, яка передбачала підвищення рівня співробітництва з третіми країнами —
з країнами-постачальниками мігрантів, і транзитними країнами, удосконалення управління
кордоном, прикордонного контролю та процедури реадмісії. Було затверджено план за
провадження спільної охорони зовнішнього кордону Євросоюзу, започатковано пілотний
проект спільного патрулювання на Середземному морі.
На особливу увагу заслуговують дві програми, ухвалені Європейською Радою, що пов’язані
з формуванням єдиного європейського простору свободи, безпеки і юстиції. Перша програма – Гаазька, ухвалена в листопаді 2005 р., якою встановлено комплексність підходу до проблем імміграції в цілому, оскільки разом із теоретичними розробками було запропоновано
конкретні фінансові інструменти реалізації поставлених завдань. У документі сформульовано завдання: встановити єдину європейську систему притулку; розвивати легальну міграцію
та боротися з нелегальним працевлаштуванням; забезпечити інтеграцію громадян із третіх
країн; розвивати зовнішньополітичний вектор міграційної політики; удосконалювати менеджмент міграційних потоків. Варта уваги та обставина, що документ містить положення
щодо легальної імміграції на територію ЄС. Ще одна важлива відмінність — виокремлення
зовнішньоекономічного виміру імміграційної політики.
Від загальних заяв до конкретних кроків перейшла Комісія ЄС у питанні легальної міграції. Зокрема, 21 грудня 2005 р. вона затвердила «План політики у сфері легальної міграції» [2],
прийняття якого ознаменувало документальне підтвердження зміни курсу імміграційної політики ЄС від раніше цілком обмежувальної до прагматичнішої та відкритішої. Зокрема, у
документі пропонувалося удосконалити законодавство щодо внутрішніх міграцій через прийняття директив щодо в’їзду та проживання висококваліфікованих і сезонних робітників,
стажерів і працівників корпорацій, створення Європейського порталу з мобільності працевлаштування (EURES), Європейської мережі з міграції (EMN) та ін.
Що стосується другої програми — Стокгольмської, то її було ухвалено 11 грудня 2009 р.
у Брюсселі на засіданні Європейської Ради, термін дії якої розпочався у 2010 р. і завершиться
у 2014 р. Документ замінив програму Тампере, зосередившись навколо п’яти основних пріоритетів. Пріоритет справедливості передбачає консолідацію європейського законодавства
щодо рівності прав громадян ЄС та громадян третіх країн. У рамках пріоритету захисту передбачено розробку стратегії внутрішньої безпеки, яка має сприяти посиленню захисту громадян, зокрема від організованої злочинності, тероризму та інших загроз. Ця стратегія спрямована також на посилення співпраці органів правопорядку, прикордонників, представників
цивільного захисту країн — членів ЄС. У рамках пріоритету захисту фундаментальних прав
передбачається забезпечення поваги до фундаментальних прав громадян ЄС, надання допомоги особливо вразливим категоріям населення. Крім того, лідери ЄС підтримали подальше
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розширення Шенгенського простору. У рамках пріоритету відповідальності, солідарності та
партнерства в питаннях імміграції та притулку передбачено проведення спільної Європейської міграційної політики, створення спільної системи надання притулку, сприяння легальній міграції та посилення боротьби з нелегальною міграцією, включаючи посилення охорони
південних кордонів ЄС. У рамках пріоритету зовнішнього виміру європейської політики в
сфері юстиції, свободи та безпеки визнається глобальний підхід до міграції, який базується
на партнерстві з третіми країнами. У квітні 2010 р. ЄС запроваджено «План дій щодо імплементації Стокгольмської програми на період з 2010 по 2014 рр.». Зокрема, в Повідомленні
Комісії ЄС зазначається, що ЄС сприяє консолідації своєї імміграційної політики та політики надання притулку.
По суті, програми та декларації, ухвалені у Тампере, Фейре, Севільї, Гаазі та Стокгольмі
сприяли створенню спільних інструментів ЄС для удосконалення та уніфікації правової бази
організації у сфері спільної імміграційної політики ЄС.
Що стосується процедури ухвалення документів та заходів у сфері спільної імміграційної політики ЄС, то правові засади її здійснення містяться у ст. 77 ДФЄС. Відповідно до
цієї статті Європейський Парламент та Рада ЄС у питаннях, пов’язаних зі спільною політикою надання віз, встановленням перевірок на зовнішніх кордонах, запровадженням
відповідної інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами ЄС, запобіганням нелегальної міграції та боротьбою з торгівлею людьми приймають рішення спільно та голосують кваліфікованою більшістю (тобто застосовується звичайна законодавча процедура).
Згідно із зазначеною вище процедурою було ухвалено низку важливих документів у сфері
імміграційної політики ЄС. Серед них: Шенгенський кодекс про кордони (Кодекс Співтовариства про режим перетину людьми кордонів), ухвалений Регламентом Європейського
Парламенту і Ради ЄС № 562/2006 від 15 березня 2006 р. [3], Регламент Європарламенту і
Ради ЄС № 863/2007 ЄС від 11 липня 2007 р. про створення Європейської Агенції управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах – FRONTEX та ін. Особливої
уваги заслуговують Рішення Ради ЄС № 1999/435/ЄC від 20 травня 1999 р., у якому було
надано перелік актів, які у своїй сукупності становлять шенгенське acquis, та Регламент
Ради ЄС № 810/2009 ЄС від 13 липня 2009 року, яким прийнято Кодекс Співтовариства про
візи (Візовий Кодекс ЄС).
Окрім документів, ухвалених Радою ЄС, Європарламентом, Європейською Радою у сфері
імміграційної політики, Комісія ЄС, до повноважень якої насамперед належить підготовка
пропозицій щодо законодавства ЄС та розвитку співробітництва між державами-членами
та керівними органами Євросоюзу, на початку 2010 р. запропонувала власний документ під
назвою «Стратегія Європи 2020». Документ спрямований на скорочення структурного безробіття, в тому числі через механізм інтеграції легальних мігрантів до ринку праці. Однією
з ключових цілей ЄС є доведення рівня зайнятості серед осіб віком від 20 до 64 років до показника 75 %.
Таким чином, такі інституції ЄС, як Комісія ЄС, Європейська Рада, Рада ЄС та Європарламент завдяки ухваленню низки документів та вжиттю заходів поклали початок узгодженню
нормативно-правової бази у сфері міграції та становленню спільної імміграційної політики
ЄС. Саме завдяки діяльності керівних органів організації можна виокремити основні напрями спільної імміграційної політики Європейського Союзу, а саме:
• правова співпраця держав — членів ЄС, яка полягає в ухваленні законодавчих актів та
правових норм, які регулюють питання імміграції та надання притулку;
• співпраця держав — членів ЄС у сфері прикордонного співробітництва передбачає
встановлення чітких стандартів та процедур, якими регламентовано правила перетину
кордонів ЄС як громадянами ЄС, так і громадянами з третіх країн та створення спільних інституцій держав — членів ЄС у сфері управління зовнішніми кордонами;
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• співпраця правоохоронних органів держав — членів ЄС у сфері внутрішньої безпеки в
межах Шенгенської інформаційної та Візової інформаційної систем;
• співпраця держав — членів ЄС у реалізації ними спільної візової політики у відносинах
із третіми країнами та встановленні єдиних правил, умов та процедур для держав — членів Шенгенського простору.
Для втілення та реалізації на практиці цих напрямів спільної імміграційної політики керівні органи ЄС (Комісія ЄС, Рада ЄС, Європейська Рада та Європарламент) уніфікують
нормативно-правові документи, присвячені контролю на зовнішніх кордонах держав — членів ЄС, візовим питанням, встановленню інтегрованої системи обміну інформацією, надання притулку, боротьбі з нелегальною міграцією тощо. Такі документи виступають правовими
інструментами реалізації спільної імміграційної політики Євросоюзу.
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Мушак Н. Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу
Статтю присвячено правовим засадам політики Європейського Союзу відносно правил перетину
зовнішніх кордонів держав — членів ЄС, регулювання питань, пов’язаних із умовами в’їзду, пересування, проживання, працевлаштування іноземців, надання притулку, запобігання нелегальної імміграції, боротьби з торгівлею людьми. Встановлено, що для втілення та реалізації на практиці вказаних
напрямів спільної імміграційної політики Комісія ЄС, Рада ЄС, Європейська Рада та Європарламент
уніфікують нормативно-правові документи у зазначеній сфері. Досліджено, що такі документи є правовими інструментами реалізації спільної імміграційної політики Євросоюзу.
Ключові слова: імміграційна політика ЄС, зовнішні кордони, віза ЄС, притулок, нелегальна імміграція, спільні дії ЄС.
Мушак Н. Б. Правовые засады иммиграционной политики Европейского Союза
Статья посвящена правовым засадам политики Европейского Союза в отношении правил пересечения внешних границ стран — участниц Европейского Союза, регулирования вопросов, связанных
с условиями въезда, передвижения, трудоустройства иностранцев, предоставления убежища, предотвращения нелегальной иммиграции, борьбой с торговлей людьми. Установлено, что для воплощения
и реализации на практике данных направлений общей иммиграционной политики Комиссия ЕС, Совет ЕС, Европейский Совет и Европарламент унифицируют нормативно-правовые документы в данной области. Исследовано, что данные документы выступают правовыми инструментами реализации
общей иммиграционной политики Евросоюза.
Ключевые слова: иммиграционная политика ЕС, внешние границы, виза ЕС, убежище, нелегальная
иммиграция, общие действия ЕС.
Mushak N. Legal aspects of the european union immigration policy
The article is devoted to the legal framework issues of the European Union policy related to EU external
borders transferring rules, issues concerning access conditions, movement, residence, providing with labor
condition, asylum, prevention of illegal immigration, combat with human being traffic. The article stipulates
to implement and realize the abovementioned directions of common immigration policy the EU Commission,
Council of EU, the European Council and European Parliament have been unifying legal acts in such area.
The research also states that such documents shall be considered as legal instruments for the common EU
immigration policy realization.
Key words: EU immigration policy, external borders, EU visa, asylum, illegal immigration, EU common
actions.
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ВПЛИВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
НА УНІФІКАЦІЮ ЗАКОНОДАВСТВА:
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

В

зятий Україною курс на побудову демократичної правової держави означає, що вона
повинна вдосконалювати правову базу для подальшого практичного застосування. Однією з умов створення відповідної системи законодавства є пізнання об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, що потребують правового регулювання. Основним засобом
формування та вдосконалення цілісної системи національного законодавства є, передусім,
законодавча діяльність, яка разом із систематизацією та уніфікацією забезпечить злагодженість та дієвість законодавства, що, у свою чергу, позначиться на якості правового регулювання суспільних відносин. Тому роль законодавця полягає у творенні норм права на основі
об’єктивно існуючих суспільних відносин і при цьому передбачаючи та обов’язково враховуючи їх подальший розвиток у напрямку міжнародних стандартів.
Як зазначалося вище, ефективність правового регулювання суспільних відносин залежить від якості правотворчого процесу та всебічного упорядкування діючого законодавства,
його інститутів і галузей. Ніякі політичні, національно-державні й юрисдикційні зміни статусу країни не впливають на завдання, прийоми, способи і правила систематизації. Вони залишаються незмінними, єдиними для всіх державних структур при переробці й удосконаленні внутрішнього і зовнішнього законодавства.
На жаль, велика кількість чинних нормативно-правових актів не завжди свідчить про їх
якість. Багато законів приймалися швидко та безсистемно, що і дало початок такій проблемі,
як суперечливість один одному.
Не викликає жодного сумніву, що законодавство будь-якої цивілізованої держави, в
тому числі України, не може функціонувати, якщо воно не є системою, складові якої тісно взаємопов’язані, взаємоузгоджені і взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою
ієрархічною побудовою [1, с. 3].
У сучасних умовах особливого значення набуває потреба вдосконалення структури
українського законодавства. Як зазначає Г. Шмельова, концепція розвитку законодавства
України має передбачати створення такої системи законодавства, яка б відповідала сучасним
потребам розвитку суспільства і характеризувалася такими показниками, як узгодженість,
точність, визначеність, стабільність, динамізм, оглядовість тощо. Майбутнє законодавство
України має бути досконалим за змістом і формою [2, с. 47].
Процеси уніфікації та систематизації національного права залишаються актуальними,
оскільки вони є певною мірою програмою подальшого розвитку системи законодавства
України. Величезний вплив на розвиток вітчизняного законодавства справляє міжнародне
право; він посилюється конституційним визнанням пріоритету норм міжнародного права.
Однак це не повинно бути просто «сліпим» запозиченням та перенесенням зарубіжних концепцій і норм на вітчизняне законодавство. Такий процес потребує врахування особливостей
та специфіки законодавчої діяльності, наукового підходу до розв’язання актуальних проблем
правового регулювання.
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Систематизація та уніфікація найбільш повно, об’єктивно та реально відображає процес
соціально-правового розвитку суспільства на сучасному етапі. Проте їх проблеми, що висвітлені у правовій літературі, з огляду на динамічний розвиток законодавчої нормативно-правової бази, а також різних суспільних відносин, потребують подальшого наукового дослідження та обґрунтування.
Цій проблематиці присвячена не одна праця вчених. Передусім слід назвати таких науковців, як С. Бобровник, О. Богінич, А. Граціанова, О. Зайчук, Л. Луць, Н. Оніщенко, В. Оприш
ко, П. Рабінович та ін.
Метою статті є дослідити вплив систематизації на уніфікацію законодавства, дати характеристику цим процесам, обґрунтувати їх необхідність та довести, що уніфікація законодавства напряму залежить від рівня його систематизації.
Удосконалення нормативно-правової бази є складним процесом, особливе місце в якому
займають систематизація та уніфікація, що дають можливість всебічно врахувати характер
українського законодавства.
Вирішення цієї складної проблеми, що порушує оптимальні умови правового регулювання, полягає в систематизації. Потреба в ній викликана тим, що завдяки процесу систематизації можна переробити безладдя у величезній системі нормативно-правових актів, забезпечувати їх збалансованість, взаємозв’язок і компактність, позбутися протиріч у законодавстві.
Така діяльність особливо нагальна в умовах формування демократичної соціально-правової
держави [3, с. 19].
Що ж являє собою систематизація та уніфікація законодавства?
Систематизація законодавства — це засіб реформування, впорядкування законодавства,
зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи. Шляхом систематизації усуваються
недоліки, анахронізми, повторення, застарілі норми тощо [4, с. 307].
М. Литягін звертає увагу на те, що в систематизації законодавства існують правотворчий
та інформаційно-правовий аспект. Систематизація законодавства у справжньому, буквальному значенні є складовою правотворчої діяльності, способом удосконалення законодавства, тоді як у повсякденному її розумінні пов’язана з обліком правових актів, ведення їх
контрольного екземпляра, видачею довідок із законодавства; відноситься до сфер правової
інформації. Первинна ланка у цьому з’єднанні — систематизація законодавства; правова
інформація — вторинна, її функції — забезпечувальні стосовно систематизації законодавства, похідні від неї [5, с. 27].
Необхідність систематизації законодавства зумовлена потребою його вдосконалення,
звільнення від застарілих актів і суперечливих норм та усунення правових прогалин. Разом
з тим його впорядкування повинно сприяти найбільш ефективному користуванню законодавчими актами, підвищенню рівня правового виховання, юридичної культури населення.
Сказане повною мірою стосується і законодавства України, що зумовлюється надзвичайною
його складністю і розгалуженістю [6, с. 143].
Уніфікація, у свою чергу, — це зведення певної кількості нормативно-правових актів з
одного й того ж предмета регулювання у єдиний акт [4, с. 326].
Уніфікація законодавства багато в чому визначається характером регулювання суспільних
відносин, перспективою їх становлення та розвитку. Як правило, погано піддаються уніфікації правові акти, пов’язані з регулюванням специфічно відособлених суспільних відносин,
що відображають індивідуальні можливості різних суб’єктів права (трудові відносини, відносини в галузі авторського права тощо) [7, с. 84].
Уніфікація сприяє об’єднанню всіх структурних елементів системи законодавства, зменшує обсяг правового матеріалу, усуває надмірну диференціацію. Вона є своєрідним балансом, противагою процесу систематизації і разом з тим охоплює всі структурні грані діючого
законодавства.
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Істотною умовою уніфікації є висока «пильність» функціональних взаємозв’язків між різними елементами системи законодавства. Саме функціональна однорідність деяких її ланок
значною мірою визначає типологічну розмаїтість у структурному змісті законодавства. Його
не можна ототожнювати з типологією «нормативних актів взагалі, а можна говорити лише
про їх типологію в тій чи іншій структурі законодавства» [8, с. 51].
Систематизація та уніфікація нормативно-правових актів необхідні перш за все для ведення обліку розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Ці процеси є важливими умовами правильного
з’ясування і застосування норм права державними органами, вони сприяють розумінню законодавства як єдиного цілого. Систематизація й уніфікація забезпечують доступність законодавчої бази для суспільства, вони повинні використовуватися насамперед для забезпечення суб’єкта права необхідною нормативно-правовою документацією. Тому важливість цих
процесів не викликає сумніву.
Процес уніфікації та систематизації має неперервний характер і охоплює всі структурні
ланки системи законодавства. Його застосування у різних частинах законодавчої бази багато
в чому визначається наявністю попередніх умов уніфікації, технікою її здійснення. До таких
умов слід віднести високий рівень систематизації законодавства, потребу в уніфікації правового матеріалу в певній галузі суспільних відносин, підвищену «щільність» функціональних
взаємозв’язків між різними структурними елементами системи законодавства, їх суперечливість, здатність до уніфікації нормативної бази тієї чи іншої галузі. Тому систематизація є
головним методом уніфікації у праві.
Перша із зазначених умов є головною, її суть у загальних рисах зрозуміла. Необхідно лише
додати, що вона безпосередньо впливає на рівневу характеристику уніфікації, оскільки розшарування законодавства в результаті впливу процесу систематизації стосується різних його
структурних пластів. Відповідно, в одних випадках уніфікованому впливу піддається правова матерія окремих нормативних актів, зміст яких поширюється на невелику, специфічну
групу суспільних відносин усередині якоїсь галузі. В інших випадках рівень уніфікації може
досягати кодифікації нормативних актів, що регламентують галузеві суспільні відносини в
цілому. Не виключений і більш високий рівень уніфікації — прийняття конституційних актів
[7, с. 82–83].
Сучасний етап розвитку законодавства України пов’язується з необхідністю його систематизації та уніфікації. Це зумовлюється низкою причин та факторів, основними серед яких є:
• необхідність приведення законодавчої бази у відповідність з об’єктивними умовами
життєдіяльності суспільства;
• прийняття значної кількості нових нормативно-правових документів нерозривно
пов’язане із вирішенням завдання про приведення останніх у непротирічну, єдину,
узгоджену систему, здатну регулювати різнохарактерні суспільні відносини відповідно
до міжнародних стандартів;
• визнання Української держави міжнародним співтовариством (як суб’єкта міжнародних відносин) пов’язується з проблемою уніфікації національного законодавства відповідно до принципів міжнародного права.
Саме ці та інші фактори і зумовлюють значне підвищення ролі систематизації та уніфікації.
Життєздатність процесу уніфікації залежить від рівня систематизації, хоча вони взаємозалежні: систематизація постійно виступає у ролі «ведучого». Її активність породжує диференціацію правової матерії, а отже, і потенційну потребу в уніфікації. Водночас не слід вважати,
що послаблення процесу диференціації зупиняє уніфікаційний цикл. Зовсім ні. Його впливу можуть піддаватися і соціально-правові відносини, яких не торкнулася диференціація.
До того ж він здатний переміщуватися у внутрішні прошарки законодавства й одержувати
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свій розвиток уже всередині окремих структурних елементів, тобто змінювати рівень і сферу
впливу [7, с. 81].
З цього випливає і деяка своєрідність шляхів здійснення уніфікації. Найбільш простий із
них передбачає вироблення генеральних розпоряджень, які враховують специфіку декількох
різнорідних суспільних відносин. Такі положення, як правило, мають міжгалузевий характер й акумулюють у собі загальні принципи регламентації подібних явищ у різних галузях
законодавства. Інший шлях уніфікації лежить у площині інституціональних утворень. Він
охоплює сферу дії одного чи декількох правових інститутів певної галузі, які прагнуть усунути розбіжності законодавчого регулювання подібних відносин, злити їх чи виробити загальні
правила такого регулювання, зберігаючи самостійність кожного з них [7, с. 81–82].
Перш за все це пов’язано з потребою систематизації законодавства, тобто діяльністю державних органів, спрямованою на впорядкування і вдосконалення законодавства, приведення
його у логічну, внутрішньо узгоджену, злагоджену систему. Вдосконалення та впорядкування законодавства є характерною ознакою процесу розвитку цивілізованої правової держави.
Адже систематизація сприяє звільненню від суперечливих норм, усуненню в законодавстві
застарілих норм, правових прогалин. А це, у свою чергу, підвищує ефективність використання законодавчих актів, що, відповідно, позначається на ефективності впливу законодавства
на суспільні відносини та якість їх правового регулювання. Отже, систематизація законодавства є тим дієвим інструментарієм, що дозволяє оптимізувати процес формування якісної
законодавчої бази, яка б відповідала інтересам громадянського суспільства. Позитивне значення систематизації законодавства має й інший аспект. Вона сприяє доступності законодавства, що є надзвичайно важливим з погляду його правильного застосування, а також зважаючи на актуальність правового виховання та підвищення юридичної культури населення
[9, с. 42].
Уніфікація в процесі систематизації є основною ланкою, оскільки є підґрунтям при
оформленні існуючого законодавства шляхом об’єднання нормативно-правових актів у
певному порядку, без зміни їх змісту, а також здійснює внутрішню перебудову актів, змінюючи зміст предмета правового регулювання. Особливий інтерес для юриспруденції
становить процес уніфікації, коли вона виступає прийомом юридичної техніки при систематизації законодавства та виробленні єдиної термінології нормативно-правових актів.
У такому вигляді уніфікація впливає на стиль законодавства, рівень його ефективності і
внутрішньої будови.
Уніфікація може здійснюватися на рівні субінститутів або підгалузей. В окремих випадках
уніфікаційний процес має змішаний характер, якщо його впливу піддаються правові положення різних галузей законодавства, в результаті чого приймаються єдині правові акти спеціалізованого універсального змісту [7, с. 82].
Перший варіант більш прийнятний: уніфікабельності піддається широке коло соціальноправових явищ, що завжди бажано [10, с. 95].
Варто зауважити, що ми спробували показати авторську позицію на те, як систематизація
законодавства впливає на його уніфікацію.
Постійний розвиток економічних, політичних, соціальних та інших відносин вимагає від
законодавця оптимального врахування якісних змін у законодавчій діяльності.
Ефективність правового регулювання суспільних відносин досягається шляхом не тільки посилення процесу систематизації, а й паралельного інтенсивного розвитку тенденції
його уніфікації. У цьому випадку систематизація й уніфікація є двома взаємозумовленими,
стримуючими противагами в системі внутрішніх державних відносин, що не допускають
однобічного підходу, привілейованості застосування. Вони пронизують усі сфери суспільних відносин, відображають їх розмаїтість і динамічність, втілюють різні рівні правової рег
ламентації.
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Невмержицька Н. О. Вплив систематизації на уніфікацію законодавства: теоретичне обґрунтування
У статті дана характеристика таким процесам, як систематизація та уніфікації, а також зроблена
спроба дослідити вплив цих процесів один на одного. За основу було взято найбільш поширені визначення, а також проаналізовано праці багатьох вчених. Доведено, що уніфікація законодавства залежить від рівня його систематизації. Зроблено висновок, що систематизація законодавства є головним
методом уніфікації у праві.
Ключові слова: систематизація, уніфікація, впорядкування законодавства, об’єднання нормативноправових актів, правове регулювання, розвиток законодавства, міжнародне співробітництво.
Невмержицкая Н. А. Влияние систематизации на унификацию законодательства: теоретическое
обоснование
В статье дана характеристика таким процессам, как систематизация и унификации, а также сделана попытка исследовать влияние данных процессов друг на друга. За основу были взяты наиболее
распространенные определения, а также проанализированы труды многих ученых. Доказано, что унификация законодательства зависит от уровня его систематизации. Сделан вывод, что систематизация
законодательства является главным методом унификации в праве.
Ключевые слова: систематизация, унификация, упорядочения законодательства, объединение
нормативно-правовых актов, правовое регулирование, развитие законодательства, международное
сотрудничество.
Nevmerzhicka N. Effect of systematization unification of legislation: a theoretical study
This paper focuses on the characterization of such processes as the systematization and unification, and
an attempt to investigate the impact of these processes on one, plastic. Relevance of the article due to the fact
that the need to improve the law today is very serious. But these processes most thoroughly and realistically
reflect the process of legal development of society today. Unification in the process of systematization
is the basic unit, as acting basis for the design of existing legislation by combining normative acts in a
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certain order, without changing the content, but also has an internal reorganization acts by changing the
content of the subject regulations. The main task of systematization and unification process is to improve
the legal framework of the country, bringing it to a new level, according to international standards. In
addition, these processes contribute to the availability of using the legal framework. The basis of the article
was taken by the most common definition, and analyzed work of many scientists. The reasons for the
need for systematization and unification of the law. It is proved that the unification of law depends on its
level of systematization. The paper concludes that the systematization of legislation is the main method of
unification of law.
Key words: classification, unification, streamlining legislation, associations of legal acts, legal regulation,
legal developments, international cooperation.
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І

стотні політико-правові зміни в українському суспільстві, що відбуваються на сучасному
етапі, безсумнівно, передбачають існування високого рівня правосвідомості та сформованої правової культури громадян не лише на рівні особистості, а й на рівні суспільства в цілому.
При цьому слід констатувати, що вдосконалення ціннісно-нормативного та культурно-ідеологічного значення права як найважливішого соціального регулятора відбувається не лише
у зв’язку з професійним здійсненням юридичної діяльності або державно-владних функцій
правотворчості чи правозастосування, що безпосередньо пов’язані з правом. Громадянське
суспільство на сьогодні демонструє здатність свідомо, послідовно та організовано здійснювати управління суспільно-політичними процесами, контролювати відповідність нормативно-правових приписів змісту, сутності та ідеї права. У цьому контексті очевидним є факт,
що право вже давно вийшло за межі класичного позитивістського розуміння як чинного в
певному суспільстві права, що розглядається в аспекті його конкретно-визначеного змісту і
форми та не вимагає особливого аксіологічного осмислення [1, с. 617].
Сучасна вітчизняна юридична наука останні десятиліття перебуває в процесі переосмислення та вироблення нових підходів до праворозуміння, намагаючись доповнити нормативне
визначення права ціннісними, соціологічними, антропологічними аспектами. Відбувається
трансформація методологічних основ самої юриспруденції, у ролі об’єктів наукового дослідження все частіше виступають окремі феномени внутрішнього світу людини, що пов’язані зі
сприйняттям правової реальності, які відображають взаємозв’язок та взаємовплив відношення «людина — право» саме з позиції ціннісного виміру.
Розвиток будь-якого державно-організованого суспільства потребує вироблення певних
ціннісно-нормативних орієнтирів, своєрідної правової ідеології, яка б враховувала традиційні,
історично сформовані ідеали права. На нашу думку, саме правовий світогляд як особливий фе-
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номен правової сфери духовного світу людини здатен відобразити той комплекс ідей, поглядів,
концепцій, моральних і духовних цінностей, що формують ідеальний образ права.
Актуальність обрання правового світогляду в ролі об’єкта наукового дослідження у межах
цієї статті обумовлюється відсутністю в юридичній науці єдиного усталеного розуміння вказаної категорії, чіткого розмежування з іншими суміжними поняттями, зростанням ціннісного
виміру правових явищ і процесів, що неодмінно пов’язане зі світоглядними принципами та
переконаннями.
Проблематика розуміння та характеристики різноманітних аспектів правового світогляду
простежується у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних правознавців, філософів. Зокрема, серед представників української юридичної науки до питань правового світогляду зверталися В. Бігун, Ю. Дмитренко, О. Зайчук, В. Коробка, Ю. Козенко, А. Коцюба, Н. Оніщенко, Є. Орач. Серед представників зарубіжної правової, філософської та соціологічної думки,
праці яких присвячені проблемам світогляду та юридичного світогляду зокрема, слід назвати
П. Баранова, В. Малахова, А. Овчиннікова, В. Сальникова, А. Мордовцева, Г. Паластрову,
П. Динцельбахера, Е. Дюркгейма, А. Інкельса, Ж. Карбонье, Д. Левінсона та ін.
Слід зауважити, що дослідження категорії «правовий світогляд» у юриспруденції часто
відбувається у межах інших соціально-психологічних аспектів правової сфери, таких як правове мислення, правова свідомість, правова культура, правовий менталітет, правова ідеологія. Цей факт свідчить про відсутність чіткого наукового обґрунтування у вітчизняній науці
самостійності поняття «правовий світогляд». Саме виявлення теоретичних проблем щодо
визначення природи та сутності зазначеної категорії, окреслення напрямів її дослідження та
уточнення змістовних характеристик і ставиться нами за мету статті.
Введення до наукового обігу нових категорій, як правило, завжди породжує чимало дискусій як щодо доцільності розширення категоріального апарату, так і щодо їх змісту та сутності.
Не виняток і поняття «правовий світогляд».
Насамперед слід зауважити, що в юридичній літературі зустрічаються терміни «юридичний світогляд» і «правовий світогляд». Більшість науковців схильні ототожнювати ці поняття і зазвичай у межах своїх досліджень не обґрунтовують обрання того чи іншого варіанта.
Натомість В. Коробка розрізняє ці категорії, говорячи про правовий світогляд як про позитивно-стійке ставлення до права, як до ідеї належного, а про юридичний світогляд — як
про позитивно-стійке ставлення до світу — на підставі належного права. Таке розмежування
автор пояснює акцентуванням у співвідношенні правового і юридичного світоглядів не на
функціонально-аксіологічних особливостях перетворення права в життя, здійснюваного за
рахунок юридичної діяльності, яка розуміється в її суто технічному змісті, а на виробленні
правовим мисленням на основі ідеї права якісно нової моделі організації і функціонування
соціуму, моделі, у якій абсолютно збалансовані ідея рівності можливостей різних людей, а
також ідея розумної державної влади [2, с. 242].
На нашу думку, питання про розмежування правого та юридичного світогляду не є принциповим на етапі запровадження в теорію права нової категорії для позначення феномену
внутрішнього світу особи, пов’язаного зі сприйняттям правової реальності. Зміст вказаних
термінів, який запропонував В. Коробка, можна розглядати як два аспекти одного поняття у
ролі відображення взаємовпливу права та людини, коли, з одного боку, особою сприймається та аналізується правова реальність, а з другого — правовий (юридичний) світогляд є детермінантою ідеї досконалого права. Саме тому, не вдаючись у глибокий етимологічний аналіз,
вважаємо за доцільне у межах нашої статті сприймати правовий та юридичний світогляд як
тотожні категорії.
У контексті визначення сутності юридичного світогляду цікавою є думка Т. Громової, яка
характеризує його у ролі форми суспільного регулювання, що заснована на пануючій моралі [3]. Безумовно, неврахування духовно-моральної основи права може призвести до втрати
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його авторитетності в суспільстві, впливати на поширення явищ правового нігілізму, деформації правосвідомості, а отже, зниження довіри до права та його ефективності. Взаємозв’язок
та взаємовплив норм моралі та права не можна заперечувати, однак це все ж самостійні засоби соціального регулювання, що мають специфічні шляхи формування, зміст та способи гарантування. На наше переконання, юридичний (правовий) світогляд характеризує виключно правову сферу і моральні цінності. У цьому випадку вони мають значення лише за умови
можливості втілення їх у праві. Тобто усталені та загальноприйняті в конкретному суспільстві норми моралі є далеко не єдиним фактором формування юридичного світогляду, хоча і
виступають ціннісно-духовним критерієм права. Процес формування світоглядних уявлень
про правову реальність є досить тривалим і відбувається під впливом соціокультурних, історичних, етнонаціональних, ментальних, ідейно-раціональних, моральних основ, які становлять комплекс детермінант правового світогляду.
Варто зазначити, що термін «юридичний світогляд» деякі автори пов’язують із тим чи іншим типом праворозуміння. Так, Є. Орач наголошує, що класичним втіленням юридичного
світогляду стала теорія природного права і пов’язаного з нею суспільного договору. На його
думку, методологічною основою юридичного світогляду в період формування політичних
доктрин XVII ст. був раціоналізм, який вимагав вести наукові дослідження, вивчення питань держави і права неупереджено і вільно, не шукати істини в поглядах різних авторитетів. Раціоналізм вимагає оцінки суспільних і політичних явищ із позицій здорового глузду,
застосування до них правил логіки [4, с. 173]. Безумовно, сприйняття певного типу праворозуміння характеризує окремі аспекти правового світогляду, оскільки відображає погляди,
ідеї, концепції стосовно виникнення, сутності, змісту та форми існування права. Однак ми
переконані, що певний підхід до праворозуміння може відображати лише теоретичну, ідеологічну складові юридичного світогляду, а отже, ототожнювати ці категорії вважаємо не обґрунтованим.
В юридичній літературі зустрічається погляд на правовий світогляд як правову ідеологію,
що засновується на демократичних принципах права. Зокрема, С. Погребняк зазначає, що
система основоположних (демократичних, загальних) принципів права (зокрема, справедливість, рівність, свобода, гуманізм; верховенство права як категорія, що їх уможливлює та
допоміжні їм: правова визначеність, пропорційність та добросовісність) являють собою каркас для формування юридичного світогляду осіб як ідеологічної частини правової свідомості
[5, с. 41].
Його точку зору цілком підтримує Ю. Козенко і робить висновок, що аби набути статусу
юридичного світогляду (правової ідеології) особи, правові знання з огляду на їх значущість
повинні трансформуватися у цінності, або ж потрапити туди вже в існуючому авторитетному
вигляді правових принципів (аксіом) [6, с. 42]. Тобто в цьому випадку автори фактично ототожнюють поняття «юридичний світогляд» та «правова ідеологія» як елементи внутрішньої
структури правосвідомості, причому обмежуючи фактори формування правового світогляду
лише принципами права.
У цьому контексті слід навести позицію В. Коробки, який, наголошуючи на нерозривному зв’язку зазначених категорій, все ж здійснює спробу їх розмежування на основі об’єктнопредметно-суб’єктних характеристик. У своїй статті автор обґрунтовує: якщо об’єктом правової свідомості є правова дійсність, а предметом — світ права як правова реальність, то
суб’єктом правової свідомості є людина як особа соціальна, що бере участь у правовідносинах. Об’єктом правового світогляду також є правова дійсність, проте предметом правового світогляду, на відміну від правової свідомості, виступають світ права як ідея належного
(основний предмет) і правова ідеологія (додатковий предмет) [7, с. 10].
У цілому така аргументація видається нам цілком логічною і обґрунтованою, хоча і потребує здійснення додаткового наукового дослідження і встановлення їх співвідношення
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шляхом виявлення спільних, відмінних ознак та аспектів взаємодії. Підстави розмежування
юридичного світогляду та правосвідомості, на нашу думку, слід шукати в етимологічному
розрізненні понять «свідомість» та «світогляд». Вважаємо, що поняття правового світогляду
має право на самостійне категоріальне значення у теорії права поряд із правовою свідомістю,
оскільки характеризує специфічні аспекти сприйняття та аналізу правової дійсності.
Формулюючи у ролі предмета юридичного світогляду світ права як ідею належного, постає питання критеріїв такої належності. На основі яких ідеалів повинно бути сформоване
світоглядне уявлення про оптимальну правову реальність? На нашу думку, одним із таких
критеріїв можуть бути загальнолюдські цінності, оскільки сучасне розуміння права все частіше трактує його як засіб вираження ідей гуманізму. Вдале визначення загальнолюдських цінностей обґрунтовує О. Зайчук, розглядаючи їх як ціннісно-нормативну систему, що формується у процесі становлення і розвитку суспільства і відтворює результати реальної взаємодії
ідеалів і інтересів усіх соціальних прошарків і груп суспільства чи світового співтовариства.
До них автор відносить: соціально-політичні цінності, загальнолюдські (національні) ідеали,
загальнонародні цілі й основні засоби їх досягнення (соціальна справедливість, людська гідність, громадянський обов’язок, цінності матеріального благополуччя і багатства духовного
життя) [8, с. 25]. Саме здатність права не лише проголошувати такі ціннісні орієнтири, а й
забезпечувати реальний механізм їх дотримання і гарантування може надати відповідь на питання щодо його належності.
У російській юридичній науці висловлюється думка про комплексний і багатоаспектний
характер категорії «юридичний світогляд». Так, Г. Паластрова виокремлює такі напрями
його розуміння: філософський, історичний та формально-юридичний. З позиції перших
двох аспектів юридичний світогляд розглядається як універсальне цивілізаційне явище, іманентне в різноманітних формах (моральних, релігійних, звичаєвих) будь-якому типу соціально-політичної організації суспільного життя, що визначає розуміння та оцінку утверджених у
суспільстві правових норм, відносин та ідеалів.
У формально-юридичному значенні, на думку вченої, юридичний світогляд являє собою
сукупність поглядів на суспільство та місце в ньому людини через призму індивідуалістичних
договірно-правових відносин та систему уявлень про право як визначний фактор розвитку
суспільства і держави [9, с. 4–5].
Погоджуючись з тим, що дослідження правового світогляду в різноманітних аспектах дозволить більш повно усвідомити сутність і зміст цієї категорії, виявити її особливості на окремих історичних етапах, з’ясувати трансформацію її ціннісно-культурних засад, вважаємо, що
сформульовані Г. Паластровою визначення є такими, що занадто розширюють зміст правового світогляду, а це фактично унеможливлює відокремлення цієї категорії від інших феноменів внутрішньої сфери людського сприйняття права, таких як правосвідомість, правовий
менталітет, правова культура тощо. Наведене тлумачення, на нашу думку, слід доповнити
формулюванням специфічних рис юридичного світогляду, які б обґрунтовували його самостійне значення у правовій реальності.
Аналізуючи наявні в юридичній літературі погляди щодо розуміння правового світогляду,
можемо констатувати їх багатоманітність та в деяких випадках навіть суперечливість. Однак
така теоретична неоднозначність в жодному разі не знижує важливості та визначної ролі вказаного феномену правової реальності в дотриманні правопорядку в суспільстві.
У широкому розумінні правовий світогляд можливо визначити як частину загального світогляду, що ґрунтується на сприйнятті ціннісно-орієнтаційних та духовно-моральних характеристик права як оптимального соціально-нормативного регулятора та є фактором формування правомірної поведінки.
Значення правового світогляду можливо визначити шляхом з’ясування його функціонального навантаження. Насамперед, в ідеологічному аспекті правовий світогляд забезпечує
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можливість виявити та зберегти традиційні для конкретного суспільства етико-моральні та
культурні цінності; врахувати динамічність суспільних відносин шляхом критичного аналізу
правової реальності; на рівні свідомості здійснити оцінку ефективності існуючого правового
регулювання; підвищити роль права як засобу закріплення загальнолюдських цінностей.
У практичному аспекті правовий світогляд покликаний сформулювати стереотип (ідеальну модель) правомірної поведінки; визначити ціннісні та духовно-моральні стандарти правотворчості, правозастосування та правореалізації; забезпечити відповідність позитивного
(офіційно закріпленого права) ідеалам та демократичним принципам, що відображають національну та культурну самобутність конкретного суспільства.
Враховуючи важливе соціальне призначення досліджуваного явища, наголосимо на необхідності комплексної теоретичної розробки проблематики правового світогляду як специфічного феномену правової реальності, який характеризує позитивний (на відміну від таких
категорій, як правова свідомість, правова культура, правовий менталітет, які можуть мати і
негативні деформовані форми) аспект сприйняття права як ціннісно-культурного орієнтиру
для формування особою моделі правомірної поведінки.
Аналізуючи сучасні активні процеси євроінтеграції, зближення і взаємопроникнення
національних правових систем, поступове створення міжнародного універсального правопорядку, можемо стверджувати, що вони відбуваються завдяки спільності основ вітчизняного та європейського правових світоглядів, які ґрунтуються на ідеях верховенства прав
людини, справедливості, моральності, формальної рівності, демократизму, свободи, гуманізму тощо.
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Николина К. В. Правовий світогляд: наукові підходи до сприйняття
Підвищення ролі аксіологічного та антропологічного підходів до розуміння права обумовлює необхідність теоретичного осмислення та обґрунтування категорії «правовий світогляд». У статті аналізуються основні підходи до розуміння юридичного світогляду, сформульовано напрями дослідження
та уточнено його змістовні характеристики. Автором запропоновано розглядати правовий світогляд у
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широкому розумінні як частину загального світогляду, що ґрунтується на сприйнятті ціннісно-орієнтаційних та духовно-моральних характеристик права як оптимального соціально-нормативного регулятора та є фактором формування правомірної поведінки.
Ключові слова: правовий світогляд, аксіологія права, правомірна поведінка, правова свідомість.
Николина Е. В. Правовое мировоззрение: научные подходы к восприятию
Повышение роли аксиологического и антропологического подходов к пониманию права обусловливает необходимость теоретического осмысления и обоснования категории «правовое мировоззрение». В статье анализируются основные подходы к пониманию юридического мировоззрения,
сформулированы направления исследования и уточнено содержательные характеристики. Автором
предложено рассматривать правовое мировоззрение в широком понимании как часть общего мировоззрения, которое основывается на восприятии ценностно-ориентационных и духовно-моральных
характеристик права как оптимального социально-нормативного регулятора и является фактором
формирования правомерного поведения.
Ключевые слова: правовое мировоззрение, аксиология права, правомерное поведение, правовое сознание.
Nykolyna K. legal world-view: scientific approaches to perception
Enhancing the role of the axiological and anthropological approaches to understanding the law
necessitates a theoretical understanding and justification of the category «juridical worldoutlook» The
article analyzes the main approaches to the understanding of the juridical worldoutlook, formulated
research directions and updated it substantial characteristics. Author proposed to consider the legal world
in the broadest sense as part of the world, which is based on the perception of the value-orientation and of
the moral law as the optimal characteristics of the socio-regulatory control and is a factor in the formation
of lawful behavior.
Key words: legal world-view, axiologic of law, lawful behavior, legal conscience.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТА ПРАВА

П

рирода та місце суб’єктів права в системі суспільних відносин, їх права та обов’язки стосовно інших суб’єктів визначаються за допомогою такої юридичної категорії, як «правовий статус суб’єкта права».
Дослідження проблем правового статусу суб’єктів права лежить у межах проблем загальної теорії держави і права. Це пояснюється тим, що одним із завдань загальної теорії держави і права є визначення категорійно-понятійного апарату юридичної науки, що достовірно
відображає правову дійсність, об’єктивну логіку її функціонування і розвитку та є основою
будь-якого вчення (у тому числі вчення про правовий статус суб’єктів права).
У теорії держави та права питання правового статусу досліджували С. Алексєєв, Н. Вітрук,
С. Кечекьян, Н. Матузов, А. Міцкевич, П. Рабінович, О. Скакун, А. Черданцев Л. Явич та ін.
Не залишили поза увагою питання правового статусу й представники галузевих наук, зокрема, конституційного (Н. Богданова, Л. Воєводін, Б. Габричидзе, В. Мелащенко та ін.), ад-
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міністративного (Д. Бахрах, В. Новосьолов, Ц. Ямпольська та ін.), трудового (М. Александ
ров, Б. Бегічев, Є. Хохлов) права. У цьому контексті слід зазначити, що поняття правового
статусу на галузевому рівні досліджувалося під відповідним кутом зору, має різний зміст із
своїми специфічними особливостями, що обумовлено передусім предметом правового регулювання тієї чи іншої галузі права.
Загальнотеоретичні засади правового статусу суб’єкта права поки що не стали об’єктом
спеціальної уваги теоретиків права, і не отримали достатнього висвітлення у вітчизняній
юридичній літературі. Будучи також предметом наукового дослідження галузевих наук, правовий статус суб’єкта права, як явище і категорія, в першу чергу вимагає загальнотеоретичного вивчення. Це дозволить розробити цілісну теорію правового статусу суб’єкта права як
міжгалузевого інституту права.
Суб’єктами права в розумінні теорії держави та права є індивіди чи організації, що на підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин, тобто носіями суб’єктивних
прав та обов’язків [1, с. 343].
Основними видами суб’єктів права є: 1) індивідуальні суб’єкти (фізичні особи): громадяни, тобто індивіди, що володіють громадянством даної держави; іноземні громадяни; особи
без громадянства (апатриди); особи з подвійним громадянством (біпатриди); 2) колективні суб’єкти (юридичні особи): державні органи, організації, установи, підприємства; органи
місцевого самоврядування; комерційні організації (акціонерні товариства, приватні фірми
тощо — вітчизняні, іноземні, міжнародні); громадські об’єднання (партії, профспілкові організації тощо); релігійні організації; 3) держава та її структурні одиниці: держава; державні утворення (суб’єкти федерації — штати, землі, автономії); адміністративно-територіальні
одиниці (область, місто, селище тощо); 4) соціальні спільності — народ, нація, етнічні групи,
громадяни виборчого округу тощо) [2, с. 385].
Слово «статус» (status) у перекладі з латинської означає положення, стан будь-кого чи будьчого. Статус являє собою істотний момент організації суспільства, є нормативною категорією і, відповідно, вивчаючи статусні відносини, ми вивчаємо принципи суспільного устрою.
Правовий статус є похідним від соціального статусу, одним із його різновидів. В основі
правового статусу лежить фактичний соціальний статус, тобто реальне положення особи у
цій системі суспільних відносин. Правовий статус обумовлений системою суспільних відносин, а тому є невід’ємним від державного устрою, від пануючих форм власності, від соціальної структури суспільства, форми політичного режиму, принципів виробництва і розподілу
суспільних благ. Відповідно, правовий статус суб’єкта права необхідно розглядати в органічній єдності з формою держави.
Право лише закріплює правовий статус, вводить його в законодавчі рамки. Соціальний та
правовий статуси співвідносяться між собою як зміст та форма. Тому досліджуючи поняття
правового статусу суб’єкта права насамперед необхідно з’ясувати зміст поняття соціального
статусу, що активно використовують у соціології, соціальній психології та інших науках.
Поняття «соціальний статус» означає становище, що займає індивід (група) в суспільстві
чи його підсистемі. У сучасних працях із соціології, соціальної психології та соціолінгвістики поняття соціального статусу розробляється у декількох напрямах, до яких відносять:
1) соціально-економічний — відображається у життєвих стилях людей (соціально-економічна стратифікація); 2) соціометричний — шкалування суспільних груп і верств населення на
підставі ряду критеріїв (рід занять, джерело доходу, походження, освіта, тип житла та ін.);
3) рольовий — виявляється у тому, що статус узагальнює безліч соціальних ролей; 4) дистанційний — соціальний статус людини виражається у вигляді соціальної дистанції між учасниками спілкування; в «погашенні» індивідуальних характеристик людини, що займає певну соціальну позицію, і в актуалізації відносин не рівноправ’я між учасниками спілкування;
5) нормативний (оціночний) — розкривається в поняттях привілеїв, престижу і пошани; оці-
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ночний аспект статусу виражається і як пошана; 6) етнокультурний — вираження статусних відносин вельми специфічний в різних культурах і мовах. Ця специфіка виявляється,
зокрема, в експліцитності/імпліцитності виразу статусної нерівності, в особливих формах
спілкування, у правилах етикету та ін.; 7) динамічний — об’єднує дві проблеми, пов’язані зі
зміною статусу людини: філогенетичний (діахронічний) аналіз статусних відносин в тому
або іншому суспільстві, що дозволяє побачити зміну суспільних норм і правил поведінки
стосовно соціальної ієрархії, а також онтогенетичний аналіз соціального статусу — аналіз соціалізації людини як підростаючого члена суспільства; 8) типологічний — виділення
системи статусних констант, властивих будь-якому людському співтовариству певного ступеня розвитку, визначення необхідних і випадкових, первинних і вторинних, явних і опосередкованих ознак статусу, висвітлення варіативності статусних ознак, їх нейтралізації і
посилення [3, с. 330].
Отже, поняття соціального статусу знаходить у сучасному комплексі суспільних наук багатоаспектне відображення, що вказує на його важливість. Проблема статусу складна та багатогранна, вона вивчається суспільними науками з різних сторін та в різноманітних аспектах.
Так, поняття статусу достатньо широко використовується законодавцем, що вбачається,
зокрема, з назв деяких законодавчих актів, з таких як: Закон України від 22 вересня 2011 р.
№ 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Закон України від
11 липня 2002 р. № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад», Закон України від 17 листопада
1992 р. № 2790-XII «Про статус народного депутата України».
Поняття статусу знайшло відображення й в Основному Законі. Так, у Конституції Украї
ни, прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., використовуються
поняття: «статус іноземців та осіб без громадянства» (п. 2 ч. 1 ст. 92), «статус суддів» (п. 14
ч. 1 ст. 92), «статус народних депутатів України» (п. 21 ч. 1 ст. 92), «правовий статус Ради Національного банку України» (ч. 2 ст. 100), «статус голів, депутатів і виконавчих органів ради»
(ч. 3 ст. 141) та ін.
Незважаючи на широке використання поняття правового статусу в нормативних актах,
вони не містять його визначення. Тому існують тільки наукові визначення поняття правового статусу. У цьому сенсі, на нашу думку, теоретичні дослідження правового статусу суб’єкта
права у сфері нормотворчості можуть бути використані як концептуальні засади розвитку
законодавства, що встановлює правовий статус суб’єктів права.
Для всіх галузей права поняття статусу суб’єкта права є одним з основних, оскільки за
його допомогою розкриваються основні юридичні інститути. Правовий статус є тим юридичним феноменом, що відіграє важливу роль у формуванні нормативної основи будь-якої
галузі права.
Більше того, в умовах демократичної, соціальної, правової держави правовий статус
суб’єкта права повинен, зокрема: 1) відповідати міжнародно-правовим стандартам; 2) включати широке коло прав; 3) передбачати рівність прав, свобод і обов’язків; 4) встановлювати
гарантії прав, свобод, охоронюваних законом інтересів для забезпечення їх реального здійснення тощо.
Проте категорія «правовий статус суб’єкта права» на даний момент відноситься до однієї з
мало розроблених та неоднозначних у сучасній юридичній науці.
У юридичній літературі існують різні підходи до визначення правового статусу, що
пов’язано з різним набором елементів, що включаються до структури цього поняття.
Так, в юридичній літературі іноді допускається змішування понять «правовий статус»,
«правове становище», «правосуб’єктність» [4, с. 512; 5, с. 558]. Спираючись на етимологічну
схожість понять «становище» та «статус», автори вважають, що слова статус та положення
термінологічно співпадають і це слова — синоніми. Відповідно, розмежовувати синоніми не
має сенсу, оскільки в такому розподілі не має особливої необхідності, оскільки полісеман-
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тичність, смислове подвоєння терміну не сприяє чіткому сприйняттю та аналізу однієї з ключових категорій правознавства [6, с. 232].
У законодавстві, в міжнародному праві не роблять відмінності між поняттями «правовий
статус» та «правове становище», вони вживаються в одному й тому ж сенсі.
У силу вказаних обставин при аналізі категорії «правовий статус суб’єкта права» ми вважаємо за необхідне звернутися до відповідних досліджень вчених — правознавців.
Під правовим статусом суб’єкта права в юридичній літературі розуміється правовий стан,
що характеризується комплексом (системою) юридичних прав та обов’язків [7, с. 25].
М. Александров пише, що під правовим статусом необхідно розуміти, по-перше, коло тих
суб’єктивних прав, що повинні надаватись суб’єкту при вступі у відповідні правовідносини;
по-друге, коло тих юридичних обов’язків, що можуть бути покладені на суб’єкта у відповідних правовідносинах (потенційні обов’язки); по-третє, правовий статус характеризується
колом загальних заборон здійснення дій відомого роду (з цих загальних заборон походять
евентуальні обов’язки) [8, с. 232].
С. Алексєєв зазначає, що коли йде мова про правовий статус особи, то мається на увазі
те, що вона володіє і правосуб’єктністю, і певним колом основних прав, що характеризують
його правове становище в суспільстві чи в даній сфері суспільного життя [9, с. 70].
В. Перевалов наголошує, що правовий статус особи — це правове положення людини, що
відображає його фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством та державою [1, с. 570].
Ю. Шемшученко, Н. Пархоменко, В. Сухонос вважають, що правовий статус особи — це
сукупність прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб [10, с. 44; 11, с. 693; 12, с. 488].
П. Рабінович вказує на те, що правовий статус особи — це комплекс її суб’єктивних прав
та юридичних обов’язків [13, с. 69].
В. Сидоренко зазначає, що правовий статус особи — це її юридично закріплене положення в суспільстві [14, с. 92].
Більш широко поняття правового статусу особи трактує В. Котюк, який пише, що правовий статус особи чи громадянина — це система або сукупність юридичних і природних прав,
свобод і обов’язків особи, які закріплені в чинних формах і видах права, зокрема в законодавстві, і складають необхідні потенційні можливості особи мати суб’єктивні права та обов’язки,
реалізувати їх у системі суспільних правовідносин, у різноманітних видах діяльності, навчання і спілкування [15, с. 367].
На думку А. Колодія, правовий статус являє собою систему юридичних прав, свобод, обов’язків і законних інтересів особи, що визначаються і гарантуються державою
[16, с. 168–169].
О. Зайчук та Н. Оніщенко вказують, що правовий статус — це соціально припустима і
необхідна можливість потенцій особи не просто як індивіда, а як громадянина держави
[17, с. 18–19; 18, с. 32].
На думку О. Скакун, правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності згідно з якими індивід як суб’єкт права (тобто володіючий правосуб’єктністю) координує свою поведінку у суспільстві [2, с. 409].
О. Міцкевич вказує на те, що правовий статус — це визнана конституцією чи законами сукупність вихідних, невідчужуваних прав та обов’язків людини, а також повноважень
державних органів і посадових осіб, що безпосередньо закріплюються за тими чи іншими
суб’єктами права [19, с. 373].
М. Матузов вважає, що під правовим статусом слід розуміти юридично закріплене
положення людини в суспільстві. Все те, що так або інакше юридично визначає, характеризує, утверджує реальне положення людини в суспільстві, утворює правовий статус
[20, с. 48].
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Л. Шестопалова зазначає, що правовий статус особи — це юридичне закріплення становище людини і громадянина в сучасному суспільстві; результат політико — правового зв’язку
особи з державою [21, с. 161].
С. Лисенков вважає, що правовий статус особи — це сукупність закріплених у чинному
законодавстві прав, свобод та обов’язків, а також гарантій їх реалізації [22, с. 258].
В. Кравченко зазначає, що правовий статус особистості — це її юридично закріплене становище в державі і суспільстві, він становить важливу складову частину суспільного статусу,
стосується її якості як людини і громадянина і характеризує зв’язки з державою та державно
організованим суспільством [23, с. 96].
В юридичній літературі також висловлена думка про те, що правовий статус особистості
являє собою систему прав, свобод і обов’язків, що мають чітке правове закріплення в нормах
права, які визначають політико-правовий стан особистості [24, с. 19].
Л. Явич вважав, що правовий статус громадянина (інших суб’єктів права) являє собою
найбільш загальне та абстрактне відображення тієї системи правовідносин, у яких знаходиться чи може знаходитись суб’єкт суспільних фактичних відносин [25, с. 58].
Відмінність викладених позицій пояснюється тим, що вказані дослідники мали на меті
дослідити проблему лише у необхідному їм аспекті, і, як правило, вони не прагнули надати
всебічно вичерпну відповідь, яку можна дати у комплексному науковому дослідженні.
На нашу думку, для визначення поняття правового статусу суб’єкта права слід з’ясувати
його характерні особливості.
І. Бойко вказує, що зміст правового статусу характеризується певною стабільністю. Зміни правового статусу відбуваються за волею законодавця, а не окремих суб’єктів, на яких
він розповсюджується. Також І. Бойко вказує на типовість правового статусу, тобто правовий статус є загальним (відірваним від індивідуальних правовідносин). Елементи правового
статусу наділені властивостями загальності, масштабності, в силу чого визначають ті межі,
в яких утворюється правове становище конкретної особи, формуються суб’єктивні права та
юридичні обов’язки [26, с. 18–19].
Н. Богданова, досліджуючи категорію статусу в конституційному праві, зазначає, що у
будь-якому своєму прояві конституційно-правовий статус має такі риси, як: сталість, відносна постійність, внутрішня узгодженість, системоутворююча значущість. Сталість відповідного статусу означає його формалізацію у вигляді сукупності конституційно-правових норм.
У межах набутої нормативної форми забезпечується відносна постійність змісту відносин,
що регулюються відповідними нормами. Внутрішня узгодженість як якісна ознака конституційно-правового статусу того чи іншого суб’єкта права проявляється у взаємозв’язку та
взаємозалежності окремих елементів згаданого статусу. Що стосується системоутворюючої
значущості, то названа риса характеристики останнього звертає його зовні, обумовлюючи
зв’язки статусів рівня, що розглядається, але різних суб’єктів конституційно-правових відносин [27, с. 3–4].
Погоджуючись певною мірою із зазначеними рисами правового статусу, вважаємо за необхідне виокремити такі:
1. Правовий статус є складовою частиною соціального статусу;
2. Правовий статус є юридичною категорію, що визначає правову позицію (становище)
суб’єкта права у взаємовідносинах з іншими суб’єктами незалежно від його участі в конкретних правовідносинах. Наділення того чи іншого суб’єкта права правовим статусом ставить
його в певне положення щодо інших суб’єктів права. Правовий статус є мірою правового
зв’язку суб’єкта права з іншими суб’єктами, включає в себе весь спектр відносин (зв’язків)
суб’єкта права;
3. Правовий статус є юридичною категорію що визначає правову позицію (становище)
саме суб’єкта права, але не об’єкта права;
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4. Зазначена категорія відображає індивідуальні особливості суб’єктів права, та відображає їх реальний стан в системі різноманітних відносин в конкретних умовах. Категорія правового статусу має універсальний характер, і охоплює різноманітні правові статуси, як індивідуальних, так і колективних (юридичних осіб) суб’єктів права: громадян, іноземців, осіб без
громадянства, підприємств, установ, організацій та ін.;
5. Правовий статус має офіційне визнання з боку держави. Правовий статус розкривається
шляхом закріплення прав, свобод і обов’язків, встановлення відповідних гарантій. Разом із
закріпленням прав і обов’язків, умов і засобів їх забезпечення відображаються також положення, що фіксують інші елементи правового статусу, зокрема: положення про правоздатність, дієздатність загальні принципи, на яких базується не тільки правовий статус загалом, а
й також його важливі складові частини – права і обов’язки;
6. Правовий статус характеризується формальною визначеністю, тобто існує нерозривний
зв’язок правового статусу суб’єктів та права. Правовий статус суб’єкта права в суспільстві
юридично оформлюється державою. Правовий статус окреслюється об’єктивним правом
(юридичними нормами), тобто держава здійснює фіксацію в нормах чинного законодавства
певної моделі правового статусу. Взагалі, правовий статус суб’єкта права перебуває у сфері
регулювання публічного та приватного права;
7. Правовий статус характеризується системністю, тобто включає в себе певні елементи,
пов’язані між собою (зокрема, права та обов’язки). Зміст складових елементів правового
статусу неоднаковий в різних державах. Він залежить від багатьох соціально-економічних і
суспільно-політичних чинників, і внаслідок цього в більшому або меншому ступені відрізняється один від одного;
8. Правовий статус за терміном дії має безстроковий характер (точніше, відповідає строку
існування норм права) і відповідно є стабільним, тривалим. Зміна правового статусу суб’єкта
права здійснюється тільки законодавчим шляхом, відображаючи поступальний розвиток суспільства. Сам суб’єкт не може визначити свій статус, він лише діє, виходячи із свого правового статусу. Відповідно правовий статус суб’єкта права можна розглядати як засіб держави,
що через визначення відповідного статусу задає йому вихідну правову позицію;
9. Правовий статус суб’єкта права не є однаковим у різних історичних умовах, він обумовлюється існуючою системою суспільних відносин. На правовий статус суб’єкта права безпосередній вплив здійснюють такі чинники, як рівень господарського і культурного розвитку
держави, вплив релігії, різного роду національні традиції тощо.
З урахуванням викладеного, пропонуємо таке визначення правового статусу суб’єкта
права — це складова частина соціального статусу, що визначає правове становище суб’єкта
права щодо інших суб’єктів права, має офіційне визнання з боку держави, формальну визначеність, характеризується системністю, стабільністю та обумовлений існуючою системою
суспільних відносин.
Вчення про правовий статус суб’єктів права та його правову природу має важливе значення як для розробки методологічних питань правової науки, так і для вирішення конкретних
питань практики вдосконалення і впорядкування законодавства.
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Окунєв І. С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття правового статусу суб’єкта права
Стаття присвячена окремим аспектам теорії правового статусу суб’єктів права. У статті розглядається поняття правового статусу суб’єкта права. Автор звертає увагу на те, що теоретичні дослідження
правового статусу суб’єкта права можуть бути використані у сфері нормотворчості як концептуальні
засади розвитку законодавства. У статті аналізуються різні підходи до визначення правового статусу,
що існують в юридичній науці. Автор доходить висновку про відсутність єдиного підходу до поняття
правового статусу в юридичній літературі, що пов’язано з різним набором елементів, що включаються

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

297

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
до структури цього поняття. Автором визначено основні риси правового статусу суб’єкта права. За
результатами дослідження запропоноване визначення правового статусу суб’єкта права.
Ключові слова: суб’єкт права, правовий статус, правове положення.
Окунев И. С. Теоретико-правовые подходы к определению понятия правового статуса субъекта права
Статья посвящена отдельным аспектам теории правового статуса субъектов права. В статье рассматривается понятие правового статуса субъекта права. Автор обращает внимание на то, что теоретические исследования правового статуса субъекта права могут быть использованы в сфере нормотворчества как концептуальные основы развития законодательства. В статье анализируются различные
подходы к определению правового статуса, существующие в юридической науке. Автор приходит к
выводу об отсутствии единого подхода к понятию правового статуса в юридической литературе, что
связано с различным набором элементов, включаемых в структуру этого понятия. Автором определены
основные черты правового статуса субъекта права. По результатам исследования предложено определение правового статуса субъекта права.
Ключевые слова: субъект права, правовой статус, правовое положение.
Okunev I. Theoretical and legal approaches to the definition of the legal status of legal entity
This article focuses on particular aspects of the theory of the legal status of entities. The article covers the
concept of the legal status of legal subject. The author points out that the theoretical researches of legal subject
status may be used in rulemaking as conceptual principles of legislation development. This article examines
different approaches to determining the legal status that exist in legal science. The author concludes that there
is no single approach to the concept of legal status in the legal literature, which is associated with a different set
of elements that are included in the structure of the concept. The author identifies the key features of the legal
status of legal subject. The research proposes definition of legal status of legal subject.
Key words: legal entity, legal status, legal status.
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СВОБОДА
ЯК ОСНОВА ПРАВОСВІДОМОСТІ:
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СЬОГОДЕННЯ

С

вобода як основа правосвідомості — складний феномен, який безпосередньо впливає
на розвиток та функціонування суспільства, темпи і якість державотворчих процесів та
перспективи побудови правової держави.
У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити генезу правосвідомості у співвідношенні
з категорією «свобода» з урахуванням цивілізаційно-історичних традицій, оскільки саме від
цього значною мірою залежить реалізація і гармонізація правових відносин у сучасному суспільному житті, цілеспрямоване формування індивідуальної та суспільної правосвідомості,
в основі якої лежать гарантовані права та свободи як кожного індивіда окремо, так і суспільства в цілому.
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Актуальність теми полягає в необхідності комплексного аналізу генези правосвідомості у
взаємозв’язку з категорією «свобода» та осмислення сучасного стану й перспектив розвитку
правосвідомості українського суспільства.
В умовах активного розвитку української державності, розширення сфер правового регулювання, формування громадянського суспільства питання правосвідомості набувають все
більшого значення. Особливий внесок у дослідження правосвідомості зробили російські вчені, зокрема: Р. Байніязов, В. Гойман, О. Лукашова, В. Малахов, М. Матузов, В. Нерсесянц,
В. Туманов; та представники вітчизняної науки: О. Бандура, В. Бачинін, В. Головченко,
М. Костицький, С. Максимов, О. Менюк, Є. Назаренко, С. Сливка, В. Селіванов, О. Скрипнюк, В. Темченко, М. Панов та ін.
Ці дослідження мають ґрунтовні концепти для розробки маловивчених аспектів теми.
У той же час слід зазначити, що проблематика правосвідомості з позицій її практико-прик
ладного значення, а саме взаємозв’язок правосвідомості та свобода, не є вичерпною. На кожному етапі розвитку суспільства питання правової ідеології, сприйняття людини як вільної
особисті постають у новій інтерпретації, зумовленій відповідними завданнями соціального
прогресу. На основі цього проблематика правової свідомості у межах філософії та теорії права набула характеру класичної, у зв’язку з чим продовжує привертати до себе увагу багатьох
представників науки. Саме це зумовило обрання теми як предмета дослідження.
Метою дослідження є з’ясування сутності та генези правосвідомості у зв’язку зі свободою,
а також розкриття базових чинників впливу на розвиток правосвідомості сучасного українського соціуму.
У широкому розумінні правосвідомість відображає ставлення людей до права, правового способу життя в системі правових знань, правових почуттів, переконань, вольових
настанов; вона надає оцінку стосовно діючої в суспільстві правової теорії та юридичної
практики, визначає можливі шляхи їх удосконалення на основі природного права, загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини та громадянина. Однак у різні етапи
свого становлення та розвитку категорія «свобода» сприймалася з кардинально різним
емоційним забарвленням.
Не підлягає сумніву, що положення щодо прагнення та усвідомлення свободи мають свій
історичний розвиток, а не є апріорні та незмінні атрибути людського духу. Саме суспільство
як альтернатива суто природному існуванню виникає внаслідок перманентного процесу
згуртування індивідів з метою свого утвердження у природному бутті і тим самим розширення діапазону власної природної свободи. «Первісна колективна діяльність, що знаменує
собою зародок суспільного буття в лоні природної стихії, виступає поки що виключно як
засіб збільшення міри природної, біологічної свободи людини. Отже, людина на цій стадії
ще “розчинена” у роді, єдина з суспільством через майже тотальну залежність від природної
необхідності» [1, с. 80].
Наступним етапом в античних цивілізаціях був поділ суспільства на класи — вільних і невільних, що зумовило осмислення суспільного існування на рівні правосвідомості з позиції
наповненого поняття «свобода».
Динаміка подальшого розвитку визначалася прагненням до зміцнення своєї природної
свободи, своєї незалежності від стихійності природи, люди, тим самим, удосконалювали
основний засіб досягнення цієї незалежності — власне суспільне буття та олюднений світ
культури як надприродна реальність. Таким чином, першим запереченням в історії людського прагнення свободи буття у світі став своєрідний перехід самої сутності суспільної організації на свою протилежність: від засобу забезпечення природної свободи — до засобу соціально-економічного поневолення. Тобто людина здобуває свою природну свободу вже не
захищаючись від її стихії засобами суспільного згуртування, а шляхом завоювання та встановлення влади над нею [2, c. 168].
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Подальша стратифікація суспільства відбувається в епоху Середньовіччя, у якому класовий поділ доповнюється кастово-становим. Атрибути дворянської честі чи приналежності
до того чи іншого лицарського ордену були значно вищими за будь-які внутрішні схильності
індивіда. Суспільне самоствердження розумілося виключно через вираження себе як пов
ноправного представника привілейованого класу чи стану, а не конституювання особистих
якостей. За таких умов можна говорити лише про сприйняття свободи класу чи стану, але
не про свободу особистості, оскільки індивід при цьому ще не фігурує у повному розумінні
слова як «особистість».
Новий час ознаменувався остаточним виокремленням індивіда як самостійної одиниці
суспільної організації. У цей період виникають різні утопії стосовно жаданого «царства свободи». У ХVIII ст. Ж. Кондорсе зазначає, «колись Сонце буде освітлювати Землю, населену
лише вільними людьми, що не знають іншого господаря окрім… розуму» [3, с. 227].
Однак антагоністичний прогрес не здатний повною мірою реалізувати зазначені вище
ідеї, адже засоби виробництва є одночасно й засобами поневолення; тому, врешті-решт, виробник втрачає зацікавленість в удосконаленні цих засобів, що обмежують його суспільну
свободу. Але саме цей період дає історії можливість сприймати цивілізаційну форму культури
та робить людину самоцінною особистістю [2, с. 169].
Наступним можна виокремити сучасний етап, який пов’язаний з усвідомленням свободи
людини в контексті реалізації та забезпечення свободи особистості. Зокрема, у своїх працях
Р. Гвардіні зазначає, що дикість у її першій формі переможена: навколишня природа підкорюється нам, але вона знову з’являється всередині самої культури, і стихія її — те ж саме, що
здолало первісну дикість: сама влада. У людини «є влада над речами, але немає…. влади над
своєю владою» [4, с. 155].
У перехідний період розвитку українського суспільства правосвідомість виступає не прос
то мисленням, а правовим мисленням, в основі якого найвищою цінністю є життя людини
та пріоритетність прав та свобод людини; актуалізується проблема побудови правового суспільства. Таким чином, діапазон суспільної свободи та її сприйняття має визначатися не державою, а вільним вибором самої особи. Слушно зауважив Б. Кістяківський, «немає єдиних,
одних і тих самих ідей свободи особистості, правового ладу, конституційної держави, однакових для всіх народів і часів, як немає… господарської чи суспільної орієнтації, однакової
у всіх країнах. Усі правові ідеї в свідомості кожного окремого народу отримують специфічне
забарвлення і свій власний відтінок» [5, с. 442].
Таким чином, свобода особистості є суперечливим процесом творення нових життєвих
реалій законами загальнолюдської культури. Саме через свободу людина здобуває й підтримує велич своєї особистості. Міра особистості безпосередньо визначається рівнем її свободи.
Завдяки свободі людина виступає творцем історії. Свобода є своєрідним показником людяності, одним із визначальних чинників її сутності. Видатний мислитель-гуманіст ХХ ст.
А. Швейцер писав: «Світоглядні ідеї… містять у собі все, що ми можемо думати та припускати
щодо сенсу нашого існування та призначення людства» [6, с. 73–74].
Однак в процесі становлення незалежної української держави народ отримав свободу, але
не завжди повною мірою може нею користуватися, і не завжди вірить в її (свободи) наявність.
Адже в державі існує низка аспектів, які деформують сприйняття свободи громадянами, а
саме: падіння престижу права і закону; відставання законодавства від потреб суспільства; порушення балансу між стабільністю та гнучкістю законодавства; відсутність виконавчої дисципліни; факти корумпованості, особливо серед представників владних структур і працівників правоохоронних органів; взаємне нерозуміння та протистояння владних структур.
Нерозв’язаність цих проблем породжує серед громадян розчарування та скепсис, продов
жує викликати у них недовіру до проведення демократичних реформ, виступає джерелом відтворення правового нігілізму.
У суспільій правосвідомості українців можливе подолання правового нігілізму шляхом
виховання у громадян правової культури. Демократична правова культура передбачає не
тільки високий рівень юридичного мислення, а й усієї юридичної діяльності, незалежно від
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того, хто конкретно її здійснює — державні чи громадські органи, група громадян чи окрема
людина.
Не можна зводити правову культуру громадянина лише до правових знань, що виникають
внаслідок догматичного вивчення тексту нормативних актів. Це не лише знання, а й стан
свободи та правосвідомості громадян, який формується у демократичному суспільстві шляхом консолідації під гаслом свободи волі громадян, що зорієнтовано на забезпечення верховенства права та повагу на гідне життя кожної людини.
Зокрема, політичні події, які об’єднали українську громаду заходу та сходу, півдня і півночі дали потужний імпульс перетворення етнічної нації на політичну. У таких умовах зростає
роль наукового, теоретичного осмислення сутності держави та права. Як найбільш світоглядна з усіх юридичних наук, теорія держави та права покликана продукувати правові ідеали й
критичне ставлення до дійсності. Події сучасності підтверджують тезу: громадська самосвідомість немислима без свідомості і відчуття цінності свободи [7, с. 93–95].
З урахуванням зазначеного вище, можна зробити висновки, що питання свободи на кожному етапі свого розвитку досягало все більшої значущості. Зокрема, в первісному суспільстві
існувала так звана родова свобода, в якій людина не виступала як особистість і була цілком
залежною від природи; у феодальному суспільстві — це орієнтація на високий становий статус, на досягнення гідного місця у станово-корпоративній ієрархії; у ранньому буржуазному
суспільстві відбувалася орієнтація на збагачення як вищу суспільну й особисту мету життє
діяльності, з’явилася класова свобода; Новий час дав нам можливість осягнути людину як
вільну культурну особистість. На сучасному етапі суспільного розвитку у більшості провідних країн здійснюється орієнтація на гуманні, історично прогресивні цінності, такі як свобода та право, що концентруються у служінні суспільству.
Щоб принципово змінити ставлення громадян до права, слід вирішити низку питань тео
ретичного та практичного рівня щодо вдосконалення системи правової освіти та правового
виховання. Необхідно створити всі умови для формування такої правосвідомості, яка б відповідала історичним традиціям, ментальності українського народу, забезпечувала розвиток
провідних інститутів громадянського суспільства, сприяла інтеграції України до європейського та світового правового простору.
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Осядла М. В. Свобода як основа правосвідомості: історичний досвід та сьогодення
У статті розглядаються питання сприйняття свободи на різних етапах становлення держави та формування особистості. Визначена генеза від родової свободи до усвідомленої свободи кожного індивіда
в суспільстві. Встановлена пріоритетність свободи на сучасному етапі суспільного розвитку у більшості
провідних країн світу, в яких відбувається орієнтація на гуманні, історично прогресивні цінності, такі
як свобода та право, що концентруються в служінні суспільству. Досліджена необхідність щодо вдо-
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сконалення системи правової освіти та правового виховання, щоб створити всі умови для формування
такої правосвідомості, яка б відповідала історичним традиціям, ментальності народу, забезпечувала
розвиток провідних інститутів громадянського суспільства.
Ключові слова: свобода, правосвідомість, античний період, період відродження, Новий час, сучасний період, пріоритетність свободи, правова культура.
Осядлая М. В. Свобода как основа правосознания: исторический опыт и современность
В статье рассматриваются вопросы восприятия свободы на различных этапах становления государства и формирования личности. Определена генеза от родовой свободы до осознанной свободы
каждого индивида в обществ. Установлена приоритетность свободы на современном этапе общественного развития в большинстве ведущих стран мира, в которых происходит ориентация на гуманные,
исторически прогрессивные ценности, такие как свобода и право, направленые на служении обществу. Исследована необходимость по совершенствованию системы правового образования и правового воспитания, чтобы создать все условия для формирования такой правосознания, которая бы
отвечала историческим традициям, ментальности народа, обеспечивала развитие ведущих институтов
гражданского общества.
Ключевые слова: свобода, правосознание, античный период, период возрождения, Новое время,
современный период, приоритетность свободы, правовая культура.
Osyadlaya M. As the foundation of freedom of justice: historical experience and present
The article deals with the perception of freedom at different stages of state and identity formation. Defined
genesis of tribal freedom to conscious freedom of every individual in the society. Installed priority freedom at
the present stage of social development in most major countries in which there is a focus on humane historically
progressive values such as freedom and right that are concentrated in the service of society. Explored the need
to improve the system of legal education and legal education, to create the conditions for the formation of such
justice, which would correspond to historical traditions, mentality of the people, ensure development of leading
civil society.
Key words: freedom, justice, the ancient period, renaissance, modern times, the priority of liberty, legal
culture.
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А

ктивні євроінтеграційні процеси в сучасній Україні зумовлюють необхідність вироблення ефективних шляхів подолання кризових явищ як в суспільному, так і в правовому житті, забезпечення послідовного та виваженого реформування економічної і соціальної сфер,
концентрації правової політики на процесах наближення національного законодавства до
законодавства ЄС.
Безумовно, головною стратегічною метою України є вдосконалення законодавства, адаптація його до європейських стандартів, проте в цьому процесі важливим залишається уникнути попередніх помилок, адже наявність бездоганно сформованих норм права не є запорукою їх дієвості на практиці. Дієвість права є необхідною умовою для розбудови правової
держави, а одним із показників ефективної дієвості права є правозастосування [1, c. 92].
На наше глибоке переконання вдосконалення правової сфери пов’язується із формуванням високого рівня правової культури суспільства, з тотальним реформуванням загальної
свідомості і, насамперед, з активним виробленням професійної правосвідомості, що спричиняє безпосередній вплив на ефективне застосування права.
Сучасна юридична наука стала приділяти значну увагу дослідженню проблем ефективності правового регулювання, зокрема дієвості правових норм. Якщо проблеми ефективності
правових норм супроводжуються теоретичними розробками і підтверджуються кількісними
показники та рекомендаціями практичного характеру, то стосовно ефективності правозастосовної діяльності цього, на жаль, ще не можна стверджувати.
Питаннями ефективності правозастосування, його основні критерії були предметом наукового пошуку таких вчених, як Є. Шикін, В. Лазарєв, І. Левченко, О. Павлишин, Ю. Тихомиров, С. Швецов, Н. Костюк, Д. Бочаров та ін. Однак, враховуючи швидкоплинні зміни
в суспільному житті, ці проблеми вимагають більш глибокого та фундаментального дослідження.
Метою нашого дослідження є визначення професійної правосвідомості як особливого
фактора, який обумовлює ефективність застосування права.
Ефективність права є, безумовно, не тільки дуже важливою проблемою юридичної науки,
а й найскладнішою проблемою правозастосування та правореалізації [2, c. 13]. Ефективність
правових норм може бути встановлена лише за умови дослідження права в дії, а правозастосування є однією з форм його реалізації і, відповідно, критерієм корисності нормативних
приписів, як до речі, і будь-яка інша форма практичної діяльності [1, c. 91]. Метою правозастосовної діяльності є забезпечення ефективної дії права на суспільні відносини [3, c. 35].
Теоретичного аналізу та практичного дослідження потребує ефективність системи юридичного впливу індивідуально-визначених актів. Про ефективність застосування права варто
вести мову через те, що вона має власну, цілком визначену мету, відмінну від інших засобів
правового впливу. Якщо правозастосування використовується за необхідністю, якщо це не
зайва ланка у механізмі правового регулювання, значить на нього розраховують, отже, очі
кують відповідного ефекту [1, с. 91].
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Ефективність — об’єктивна можливість, яка для свого перетворення у реальність вимагає
дотримання низки правил [4, c. 58].
Перш за все, зазначимо підходи до визначення критеріїв ефективності, які забезпечують
якісну діяльність правозастосовних органів. Наприклад, В. Лазарєв поділяє всі умови ефективності правозастосування на загальні та спеціальні. До перших він відносить економічний
та політичний устрій суспільства, а також його культуру (юридичну зокрема); до спеціальних – соціальну значущість, обґрунтованість та якість законодавства, досконалість проце
суальних норм, законність, належну організацію правових органів, їх забезпеченість матеріально-технічними засобами [1, с. 101–106].
Є. Шикін побудував модель умов ефективної правозастосовної діяльності, яка складається із: фактора оптимальної норми права (якість законодавства); фактора управління (організаційна структура правозастосовного органу, порядок його діяльності, чіткість розділення
його повноважень, компетенції тощо); фактора мікроклімату (відносини між суб’єктами, які
застосовують право); суб’єктивного фактора (особистісні характеристики правозастосовувача: політична зрілість, правосвідомість, етика, високі моральні якості, загальний культурний
розвиток); фактора середовища та естетики (знання, розуміння та схвалення права і правозастосування населенням, пропаганда права); матеріально-технічного фактора (забезпечення правозастосовувача матеріальними та технічними засобами); фактора естетики (зовнішнє
оформлення та облаштування приміщень) [5, с. 8–13].
У свою чергу, О. Павлишин виокремлює такі напрями вдосконалення застосування права:
1) нормативно-правовий блок (тісно пов’язаний із правотворчістю, має три елементи: вдосконалення норм матеріального права, процесуального права та нормотворча діяльність підзаконного рівня); 2) організаційний блок утворюють напрями, пов’язані з продуктивними
змінами в організації роботи правозастосовувача; 3) матеріально-технічний блок напрямів
вдосконалення передбачає поліпшення фінансування, технічного оснащення правозастосовної діяльності; 4) «просвітницький блок» об’єднує такі напрями, як неофіційне тлумачення норм права, підвищення рівня закладів професійної освіти, стимулювання розвитку
загальної ерудиції, етичної культури, спеціальних знань, умінь, навичок правозастосовувача
[6, с. 74].
Зазвичай, будь-яка класифікація є досить умовною, тому при визначенні умов ефективності правозастосовної діяльності органів державної влади нам вбачається доцільним підхід,
який враховує якість правозастосовних дій на всіх його основних стадіях (етапах) [7, с. 94].
Правозастосовне рішення тільки тоді здатне бути ефективним, коли його прийняттю передувало виявлення всіх необхідних фактичних обставин справи (фактична основа справи);
здійснено вибір та аналіз норм права; встановлено співвідношення між вказаними в нормативному акті умовами прийняття рішення та з’ясованими фактичними обставинами; оптимально вибраний варіант переходу нормативного регулювання в індивідуальне; встановлена
відповідальність виконавця.
На нашу думку, кожна конкретна проблемна ситуація виявляє безліч передумов,
пов’язаних із ефективністю правозастосовної діяльності. Головною з них є максимально
точне врахування у конкретній ситуації всіх важливих для правового регулювання фактичних обставин з метою вибору варіанта рішення, яке найбільше сприятиме досягненню мети
правового регулювання.
Як правило, закон містить прямі вимоги до правозастосовувача, пов’язані з виявленням
конкретних фактичних обставин справи. Значення таких умов і факторів перебуває у прямій
залежності від наданого законом правозастосовувачу права для виявлення ініціативності та
самостійності або від ступеню наданого йому професійного розсуду.
Правозастосування — це діяльність людей різного віку, освіти, темпераменту, складу характеру, досвіду, світогляду, звідси проглядається залежність якості правозастосовного рі-
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шення державної влади та ефективності правозастосування від особистих якостей правозастосовувача, однією з яких є правосвідомість [8, c. 74].
Правосвідомість створює необхідний ідеологічний та психологічний контекст правозастосування. При цьому умова ефективності правозастосування органів державної влади, яка
стосується високого рівня правосвідомості, тісно взаємопов’язана з умовою якості законодавства. Недосконалий закон не отримає схвалення в особи з високим рівнем правосвідомості, в свою чергу, низький рівень правосвідомості може нівелювати дію найбільш досконалого закону.
У суб’єктно-діяльнісному аспекті правозастосовний процес розглядається як система взаємообумовлених дій, зв’язків та відносин його учасників. Його характерною рисою є те, що
вчиняючи дії, пов’язані з обміном інформацією та знаннями, реалізуючи права та виконуючи
обов’язки, учасники правозастосовного процесу здійснюють вольові, свідомі дії, тому їх правосвідомість, хоча і виступає тільки як «момент» взаємодії, в той же час виконує в ньому ключову роль. Вона співвідносить дії особи з встановленими державою приписами і принципами
і виявляється в його правовій активності. Закладена в нормі права модель правовідносин у
процесі її реалізації стає об’ємною, перетворюється у предметну діяльність учасників правореалізації, завдяки чому досягаються поставлені в законі цілі [9, с. 56].
Очевидним є те, що суб’єктивний фактор має значний вплив на результативність правозастосування. Проте, на нашу думку, такому важливому фактору, як професійна правосвідомість не приділено значної уваги, що є невиправданим, оскільки на правозастосовувача
покладена неабияка відповідальність, адже в певних випадках він виконує правотворчі зав
дання.
Як влучно зазначив І. Дюрягін, тільки через свідомість та волю людей об’єктивується регулююча дія права, його вплив на розвиток суспільних відносин. Без участі правосвідомості виключається сам процес створення правових норм та їх активна реалізація в діяльності людей
[10, с. 37]. Правосвідомість виступає у ролі сполучної ланки між досліджуваною ситуацією,
яка потребує юридичного вирішення, та нормативним приписом закону [1, c. 32].
Для розв’язання проблем, вирішення яких вимагає високоступеневої розгалуженості пошукових шляхів, потрібна наявність вищого рівня правової культури та спеціальної правосвідомості, не притаманної пересічному громадянинові. Правосвідомість юриста мусить мати
професійний характер (а не буденний), що є складовим елементом всієї правової системи
у державі. Недооцінка, хибний вибір юридичних засобів, закладених у нормативній основі
механізму правового регулювання, здатні призвести до збою в реалізації права, зниженню
його ефекту.
Правозастосовна діяльність за рівнем використання правових засобів належить до різновиду професійної юридичної діяльності. Річ не в тому, що професійна юридична діяльність
завжди пов’язана з юридичною професією, правозастосовна діяльність у будь-якому прояві
(судова, прокурорська, нотаріальна тощо) вимагає відповідної професійної підготовки та
кваліфікації, навичок, знань, готовності застосовувати спеціальні правові засоби для вирішення юридичних ситуацій.
На думку О. Павлишина, для того, щоб правозастосовувач правильно обрав потрібну норму, він повинен мати необхідну кількість знань (бути юристом-правознавцем) і володіти певною культурою аналітичного мислення [6, c. 67]. Процес застосування права вимагає від осіб,
які приймають і готують рішення компетентних органів, широкого політичного світогляду
та досвіду, вміння добре орієнтуватися у конкретній ситуації, володіти навичками і технікою
застосування юридичних норм, а також юридичними знаннями [11, c. 98].
Необхідним суб’єктивним елементом правозастосовної діяльності є професійна правосвідомість. Саме предметна діяльність суб’єктів в тій чи іншій сфері правового регулювання при вирішенні юридичних справ, винесенні індивідуально-владних приписів вимагає
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спеціалізованого (професійного) рівня правосвідомості, за допомогою якої пізнаються та
оцінюються правові засоби в цілях їх практичного використання у процесі правозастосовної діяльності.
У цьому полягає основна особливість складу професійної правосвідомості та її місце в
практичній діяльності суб’єктів. Вона формується на основі спеціального правового виховання (освіти), юридичної науки в осіб та соціальних груп, які професійно займаються правовою діяльністю [12, c. 19].
Професійна правосвідомість формує певну аксіологічну базу, яка обумовлює багато
аспектну оцінку доказів і фактів та втілюється у відповідному рішенні по конкретній справі.
Професійна правосвідомість передбачає глибоке знання системи права і законодавства, переконаність у необхідності їх додержання, уміння користуватися всією сукупністю правових
засобів під час виконання службових обов’язків у межах компетенції. Крім того, така правосвідомість вбачається у критичному творчому осмисленні правових норм, законів, правових
явищ з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального змісту [13, c. 182].
Дуже вдало О. Скакун відображає зміст професійної правосвідомості в процесі обґрунтування категорії «співробітник органу внутрішніх справ» — це особа, покликана стати вище
своїх звичок, бажань; він повинен робити свою справу так, як цього вимагають найвищі інте
реси суспільства [13, c. 183].
Отже, професійна правосвідомість з погляду пізнання правових явищ являє собою систему спеціалізованих правових знань, навичок, вмінь, переконань, відчуттів за допомогою
яких відбувається предметна правозастосовна діяльність. Вона полягає в особливому підході
до права як до «інструменту» правозастосовної діяльності. У такому разі юридичні явища на
рівні спеціалізованої правосвідомості набувають специфічного значення «особливого ракурсу», усвідомлюються як спеціальні правові засоби та включаються в структуру правозастосовної діяльності.
Наприклад, для спеціалізованої правосвідомості закон є професійним інструментом,
основою для службової діяльності. Тому спеціалізована правосвідомість — це рівень групової
та індивідуальної правосвідомості юристів-професіоналів та інших спеціалістів (посадових
осіб), які здійснюють правозастосовну діяльність.
На наше глибоке переконання, професійна правосвідомість є однією з найважливіших
детермінант ефективності правозастосування. Першочерговим завданням держави є масова
боротьба з правовим нігілізмом та пропаганда права, адже правовий нігілізм суттєво впливає на ефективність правозастосовної діяльності. Він знаходить всій вияв у таких формах,
як організована злочинність, корумпованість державних органів, протиріччя і взаємовиключення нормативно-правових актів, порушення та невизнання прав і свобод людини, фальсифікації тощо.
Для того щоб знизити рівень професійного нігілізму, варто поставити питання підвищення професійної правосвідомості на державний рівень та безпосередньо розробити та реалізувати необхідні заходи.
На нашу думку, такими є: покращання системи професійного навчання і виховання (майбутні юристи повинні навчатися виключно у спеціалізованих вищих навчальних закладах);
потрібний багаторівневий підхід до інформації (інтелектуальна культура юриста повинна
спрямовуватися на творчий багатоаспектний підхід до одержання, використання, поширення та зберігання інформації); головним для досягнення ефективності правового регулювання
є перетворення юридичних знань у переконання (потрібно розвивати усвідомлення юристом
свого призначення і власної соціальної та моральної відповідальності). Головною ідеєю, яка
повинна пронизувати правосвідомість юриста, — це ідея високої соціальної цінності права
та його норм, необхідності їх неухильного дотримання та виконання, суворе слідування законності.
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Таким чином, правосвідомість є інтелектуальним інструментом ефективного застосування законодавства, тлумачення норм права. Вона виступає як ідейно-моральний чинник професійної діяльності посадових осіб у системі державної влади та місцевого самоврядування.
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Перепелюк А. М. Професійна правосвідомість як важливий фактор ефективності правозастосування
У статті аналізуються фактори, які впливають на ефективне правозастосування. Правосвідомість
створює необхідний ідеологічний та психологічний контекст правозастосування. Здійснено дослідження професійної правосвідомості як особливого аспекту, який, головним чином, обумовлює ефективність застосування права.
Ключові слова: правозастосування, ефективність застосування права, правосвідомість, професійна
правосвідомість.
Перепелюк А. М. Профессиональное правосознание как важный фактор эффективности право
применения
В статье анализируются факторы, которые влияют на эффективное правоприменение. Правосознание создает необходимый идеологический и психологический контекст правоприменения. Осуществлено исследование профессионального правосознания как особенного аспекта, который, главным
образом, предопределяет эффективное применение права.
Ключевые слова: правоприменение, эффективность применения права, правосознание, профес
сиональное правосознание.
Perepelyk A. Professional legal conscience as significant factor of effective law enforcement
In the article are analyzed factors, which influence on effectiveness of law enforcement. Legal conscience
creates essential ideological and psychological context of law enforcement. Basically professional legal
conscience is being explored as special aspect, which mainly determines effective law enforcement.

Key words: law enforcement, effective law enforcement, legal conscience, professional legal
conscience.
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Р

івність належить до тих категорій, які хвилювали людей впродовж тисячоліть і про
довжують хвилювати до сьогодні. Людство завжди намагалося знайти відповідь на питання: в чому полягає рівність людей, і чи необхідно прагнути її, яким має бути дійсно справедливе суспільство? Вчені прагнули створити наукові основи справедливого суспільного
устрою з метою забезпечення реалізації принципів рівності, свободи та соціальної справедливості. Ідея рівності покладена в основу існування сучасної демократичної держави і є необхідною передумовою формування громадянського суспільства. Однак закріплення принципу
рівності навіть на найвищому законодавчому рівні є недостатнім для формування сталої демократичної держави. Необхідне створення надійних механізмів та інститутів забезпечення
рівності, її захисту. Так само необхідним є вироблення чіткого розуміння правової категорії
«рівність» як на рівні державних органів влади, так і на рівні простих громадян. Враховуючи, що сучасні держави мають добре розвинені правові механізми, що регулюють найрізноманітніші суспільні відносини, правильне розуміння рівності саме як правової категорії має
особливе значення [1, с. 22]. Стаття 24 Конституції України встановлює рівність усіх перед
законом і судом, гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від статі,
раси, національності, мови та інших обставин, а також проголошує рівність прав, свобод і
можливостей для їх реалізації у чоловіків і жінок. Однотипне розуміння рівності як правової
категорії різними органами державної влади, безсумнівно, буде сприяти досягненню завдань
Конституції України [2, ст. 24]. Актуальність цієї статті зумовлена тим, що перехід до ринкової
економіки і розбудова демократичної, правової держави в сучасній Україні супроводжується
суттєвими змінами наших уявлень про вічні цінності та актуальні морально-правові категорії, такі як свобода, справедливість і рівність. Необхідно зазначити, що вивчення проблем
рівності почалося ще з давніх часів. У період буржуазних революцій ця ідея стала гаслом зростаючого політичного значення буржуазії і вперше була закріплена в американській Декларації незалежності, а також французькій Декларації прав людини і громадянина. Проте досить
швидко виявився конфлікт між рівністю і свободою, адже зменшення значення останньої
може забезпечити рівність у суспільстві, однак водночас гальмує його в еволюційному плані,
і навпаки — абсолютна свобода тільки підсилює нерівність. Тому ця проблема така, що має
значний політичний потенціал, вимагає постійної уваги дослідників як тоді, так і тепер.
Метою цієї статті є аналіз процесу еволюції правової рівності в контексті прав людини.
У стародавні часи проблема рівності хвилювала таких філософів і мислителів, як Сократ,
Платон, Аристотель та інші, які обґрунтували основи її розуміння. У дореволюційний період
на проблеми рівності звертали увагу такі автори, як М. Алексєєв, Б. Кістяківський, С. Муромцев. Серед сучасних дослідників, які досліджували проблему рівності, слід назвати таких
науковців, як С. Алексєєв, М. Байтін, В. Баранов, С. Братусь, Р. Лівшиць, О. Лукашева,
О. Малько, Г. Мальцев, М. Марченко, М. Матузов, А. Мордовець, В. Нерсесянц, С. Поленіна. Слід також звернути увагу на те, що з об’єктивних причин далеко не всі із зазначених
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вище авторів спиралися у своїх дослідженнях на законодавство в такому вигляді, в якому
воно існує на сьогодні. Це дає підстави стверджувати, що в сучасній науці існує необхідність
проведення комплексного дослідження рівності як правової категорії. Принцип рівності є
важливою умовою забезпечення та розвитку людської гідності. Поняття рівності характеризує не лише юридичну рівність, що полягає у можливості діяти у певних межах на свій розсуд,
яка гарантується законом, це і створення для кожної людини рівних умов життєдіяльності.
Принцип рівності вперше був закріплений у США у Декларації незалежності (1776). У ній
було зазначено, що «всі люди створені рівними». Відтоді цей принцип отримав загальне визнання. Так, преамбула Загальної декларації прав людини 1948 р. починається з того, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, рівних та невід’ємних прав є основою свободи, справедливості та загального миру. Далі обґрунтовується та ж думка:
«…підтверджуючи віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок, а також малих і великих народів...» [3, с. 39]. У статті 1 цього документа проголошується: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та
правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі
братерства» [4, с. 10–18]. Ідея рівності, як і людської гідності, виникла з уявлення про те, що
всі люди мають між собою щось спільне і всі вони рівні. Рівність — основоположний принцип взаємовідносин людини з державою, що встановлює єдиний для всіх рівень прав і свобод
і забороняє будь-яку дискримінацію. Формально рівність громадян, безвідносно до соціального і майнового стану, було визнано як імператив правової держави. Принцип рівності є
провідним конституційним принципом сучасних демократичних держав. На думку М. Придворова, «цей принцип, забезпечуючи цінність людини (людську гідність), поширюється на
галузеве законодавство, а також на окремі правові інститути, що закріплюють положення
кожного окремого громадянина в різних сферах соціального життя» [5, с. 76]. Рівність людей
у їх людській гідності зумовлює справедливу вимогу рівності умов для її реалізації, якою, в
свою чергу, є простір особистої свободи. Ресурси для вільного життя особистості — це права
людини, їх заперечення означає заперечення людської гідності. Таким чином, загальноправовий принцип рівності фактично є ідеальним змістом права, тобто визначає якими мають
бути дії і відносини людей. Рівність є мірою свободи: «Свобода і рівність невід’ємні одна від
одної і взаємно передбачають одна одну. Правова рівність — це рівність вільних і рівність у
свободі» [6, с. 6, 8]. Отже, принцип рівності повинен розумітися в контексті принципу свободи, а також у поєднанні з правом на повагу до людської гідності. Їх єдність реалізується у
справедливості як стрижневій цінності права. Л. Глухарьова зазначає: «...принцип рівноправності виражає вимогу до встановлення характеру відносин між людьми на основі поваги
до гідності кожного, він становить конститутивну ознаку справедливості, а також є найважливішою стороною демократичного способу життя» [7, с. 106]. Причому можливо припустити, що математична рівність як логічно більш абстрактне утворення є історично пізнішим і
похідним від ідеї правової рівності. Подальший, більш інтенсивний у порівнянні з правом,
розвиток і наукова розробка принципів рівності в математиці спричинили виникнення уявлення, ніби ідея рівності перейшла до права з математики. Таке тлумачення зустрічається
вже в піфагорійців. Сутністю світу фізичного і соціального, згідно з піфагорійцями, є число,
і все в світі має цифрову характеристику і вираження. Розуміючи рівність як належну міру у
формі певної пропорції, вони відповідно до своєї соціальної математики визначали справедливість. При цьому піфагорійці сформулювали дуже важливе для подальших уявлень про
природні права людини положення, що «справедливе полягає у відплаті іншому рівним». Це
визначення було філософською абстракцією та інтерпретацією стародавнього принципу таліона (око за око, зуб за зуб). Глибина і новизна піфагорійського погляду полягала в тому, що
під поняттями «належна міра» та «відповідність» вони вбачали певну пропорцію (числову за
своєю природою), тобто деяке прирівнювання, словом — рівність. Це відіграло важливу роль

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

309

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

у формуванні ідей правової рівності людей [8, с. 39]. Ідея природної рівності і свободи всіх
людей була вперше висловлена софістами (V–IV ст. до н. е.). Основоположний принцип поглядів софістів був сформулюваний Протагором: «Міра всіх речей — людина: існуючих — що
вони існують, а неіснуючих — що вони не існують» [9, с. 35]. Положення Протагора про людину як міру всіх речей різко розходилося із традиційними уявленнями про значущість саме
божої, а не людської основи як масштабу та міри. Положення про загальну рівність за природою висунув софіст Антифонт. При цьому він посилався на те, що у всіх людей — еллінів і
варварів, благородних і простих — одні й ті самі природні потреби. Нерівність же людей виникає з людських законів, а не з природи. «За природою, — говорив Антифонт, — ми всі в усіх
відношеннях рівні, навіть (однаково) і варвари, і елліни. Тут доречно звернути увагу на те, що
у всіх людей потреби від природи однакові» [10, с. 321]. Ідею природноправової рівності і
свободи всіх людей (і рабів також) обґрунтовував софіст Алкидам. Йому належать такі знамениті слова: «Боги створили всіх вільними, а природа нікого не створила рабом» [8, с. 42].
Також хотілося б згадати Аристотеля, який, розглядаючи проблеми рівності, вслід за Сократом і Платоном, залишається під впливом піфагорійських математичних уявлень про рівність, хоча і без відповідної цифрової магії. Це чітко простежується, наприклад, там, де Сократ, Платон і Аристотель, характеризуючи рівність як принцип справедливості й права,
розрізняють два види рівності: рівність арифметичну (рівність міри, числа, ваги тощо) і геометричну (рівність по геометричній пропорції). До речі, таке математичне розуміння природи правової рівності кладеться і в основу досить впливової на сьогодні аристотелівської концепції поділу справедливості на вирівнюючу і розподіляючу [8, с. 43–44]. Античні ідеї
свободи і рівності людей були сприйняті і розвинені світськими і релігійними мислителями
середньовіччя, такими як М. Падуанський, Г. Бректон, Ф. Аквінський та інші, які захищали
ідею свободи і рівності всіх перед законом [11, с. 79–82]. Таким чином, ідея загальної рівності
людей, яка виникла ще в давнину, продовжувала розвиватися із різних позицій, у різних формах і напрямах, у творчості світських і релігійних авторів. Тому в контексті історії прав людини слід зазначити певний змістовний зв’язок, логіку наступництва і момент розвитку в низці
таких, зокрема, актів, як англійські: Велика хартія вольностей (1215), Петиція про право
(1628), Habeas Corpus Act (1679), Білль про права (1689); американські: Декларація прав Вірджинії (12 червня 1776), Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки (4 липня
1776 р.), Конституція США (1787), Білль про права (1789–1791); французькі: Декларація прав
людини і громадянина (1789), Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт
про права людини. З цього випливає, що ці акти досить переконливо демонструють зв’язок
історії та сучасності у сфері юридико-нормативних форм визнання, вираження і закріплення
уявлень про права людини, які історично виникали, змінювалися та збагачувалися. Під впливом європейської політико-правової думки і революційних перетворень у XVIII ст. в США і
Франції природно-правові ідеї про рівність всіх людей, про невідчужувані права і свободи
людини поступово набули поширення і в Росії. Одним із перших захисників таких ідей був
А. Радищев. З природно-правових позицій він розвивав уявлення про свободу та рівність всіх
людей у природному стані, про договірне походження держави, про невідчужувані права людини на своє життя, власність, рівний суд, свободу думки і слова, про суверенітет народу та
його право скинути несправедливий устрій [8, с. 79]. Так само хотілося б зазначити Б. Чичеріна, який, поєднуючи у своїй творчості підходи І. Канта і Г. Гегеля, із ліберально-індивідуалістичних позицій захищав свободу, рівність і права людей. Характеризуючи людину як вільну метафізичну сутність і носія розумної волі, Б. Чичерін вважав, що справедливість пов’язана
з основами рівності. На його думку, справедливим вважається те, що однаково застосовується до всіх. Це випливає з самої природи людської особистості, оскільки всі люди розумні і
вільні істоти, всі створені за образом і подобою Божою і рівні між собою. Б. Чичерін наголошував, що справедливість полягає у тому, щоб кожному віддавати своє [12, с. 95–96]. Ідеї
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свободи, рівності і права людей розробляв В. Соловйов. При цьому він розумів взаємозв’язок
природного та позитивного права як співвідношення розумної сутності права та її реального
прояву в чинному праві. Він вважав, що поняття особистості, свободи і рівності становлять
сутність так званого природного права. Раціональна сутність права відрізняється від його історичного розуміння, або права позитивного. На думку В. Соловйова, право є свобода, обумовлена рівністю [13, с. 98].
Також слід зазначити, що в цьому аспекті значний інтерес викликає праця В. Нерсесянца «Філософія права», в якій обґрунтовується тлумачення рівності [14, с. 17–23]. Однак вміщена в ній інтерпретація виявляє лише один аспект рівності у праві. У наведеній праці вона
трактується як загальна форма. На думку вченого, право — це загальна універсальна форма
соціальних відносин, і як будь-яка інша форма полягає в абстрагуванні від певних інди
відуально неповторних сутнісно-змістовних ознак індивідів. При цьому форма є певним
рівнем відчуження від змісту. Відповідно до думки автора право виступає як форма, а індивід в ній є суб’єктом права, який володіє конкретним юридичним статусом — загальним,
спеціальним. Автор наголошує, що індивіди рівні як суб’єкти права, однак справжня рівність статусів — рівноправність має місце лише в аспекті основних, конституційних прав,
свобод і принципів правового статусу. При цьому своєрідні статуси, тобто такі компоненти
правового статусу особистості, як суб’єктивні права і суб’єктивні юридичні обов’язки, надають правовим статусам неподібність, розбіжність, оскільки опосередковують фактичну
нерівність. Своєрідні положення, ідеальні права і суб’єктивні юридичні обов’язки, є вираженням розподіляючої справедливості в праві, це те, що дає можливість врахувати не
лише загальну (рівну) природу людей, а й їх громадянські, майнові, статеві та інші відмінності [14, с. 28]. Головне питання, яке постає у зв’язку з проблемою правової рівності, зовсім не в тому, чи є рівність теоретичною абстракцією або фактом реального життя.
Найбільший інтерес становить питання про розуміння абстрактного принципу формальної
рівності в частині, яка стосується такої складової цього принципу, як рівна міра. Невипадково саме в цьому моменті визначилися розбіжності між автором лібертарной концепції
права В. Нерсесянцом та низкою його прихильників [15, с. 8] Так, В. Четвернин вважає,
що правова рівність завжди є «чистою» рівністю людей перед єдиною для всіх нормою, не
відкоректованою з урахуванням їх соціальних і біологічних відмінностей. З цих позицій він
інтерпретує вчення Аристотеля про розподіляючу і вирівнюючу справедливості та робить
акцент на аристократичному за своїм змістом тлумаченні розподіляючої справедливості як
права сильніших (кращих) на велику частку при розподілі соціальних благ. Таким чином,
аристотелівське вчення стає у нього теоретичною платформою для заперечення правового
характеру того феномену, який у сучасному політичному словнику називають соціальною
справедливістю, маючи на увазі систему заходів соціальної підтримки слабших членів суспільства. Звідси випливає заперечення ним правової природи соціальної держави та, відповідно, соціального законодавства [16, с. 48].
Таким чином, становлення і розвиток прав людини має тривалу історію, супроводжується
боротьбою доктрин і традицій, характерних для тієї чи іншої країни. Незважаючи на давність
виникнення самої ідеї прав людини, справжній зміст вони знаходять лише на засадах принципів демократії, свободи, справедливості, рівності, визнання самоцінності людини. З цього
випливає, що зміст і значення рівності як сутнісної характеристики прав людини полягають
у тому, щоб права людини стали надбанням всіх і кожного. Так, наприклад, у ст. 6 Декларації
прав людини і громадянина рівність фіксується не лише в ролі основи прав людини, а й у
вигляді таких правил, як рівність усіх перед законом, рівність відносно громадських посад
[17, с. 21]. Резюмуючи викладене, можливо констатувати, що сутність прав людини є єдністю
свободи, рівності та гідності людей, відображених у їх природних правозобов’язаннях.
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Пуховська А. С. Правова рівність у контексті правового світогляду та прав людини
У статті розглядається правова рівність в контексті правового світогляду та прав людини. Вивчається еволюція прав людини в контексті правової рівності, починаючи з давнини, коли виникла сама
ідея загальної рівності людей і її подальший розвиток із різних позицій, у різних формах і напрямах.
Автор показує взаємозв’язок принципів демократії, свободи, справедливості, рівності, досліджує істо
рію становлення і розвитку прав людини.
Ключові слова: права людини, принцип рівності, свобода, справедливість, гідність.
Пуховская А. С. Правовое равенство в контексте правового мировоззрения и прав человека
В статье рассматривается правовое равенство в контексте правового мировоззрения и прав человека. Изучается эволюция прав человека в контексте правового равенства, начиная с древности, когда
возникла сама идея всеобщего равенства людей и ее дальнейшее развитие с разных позиций, в разных
формах и направлениях. Автор показывает взаимосвязь принципов демократии, свободы, справедливости, равенства, исследует историю становления и развития прав человека.
Ключевые слова: права человека, принцип равенства, свобода, справедливость, достоинство.
Puhоvskaya A. Legal equality in the context of legal and human rights worldview
The article deals with the legal equality in the context of legal philosophy and human rights. We study the
evolution of human rights in the context of legal equality, since ancient times, when there is the idea of equality
of people and its further development from different perspectives, in various forms and ways. The author shows
the relationship of the principles of democracy, freedom, justice, equality, explores the history of development
rights.
Key words: human rights, the principle of equality, freedom, justice and dignity.
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АВТОРИТЕТ І ПРИМУСОВІСТЬ ПРАВА
ЯК ДЖЕРЕЛА ДОТРИМАННЯ ЙОГО ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ

З

агальнообов’язковість права є однією з найактуальніших і найфундаментальніших проблем правової науки. Вже декілька тисячоліть це питання досліджується юристами і філософами, соціологами і політологами, які прагнуть віднайти джерело обов’язковості права.
Аналіз права як суспільного феномену та його важливих аспектів не належить до малодосліджених. У сучасній українській юридичній науці різноманітним проблемам права та його
основним характеристикам приділяли увагу такі вчені, як С. Бобровник, О. Богініч, В. Горбатенко, С. Гусарєв, А. Заєць, О. Зайчук, М. Козюбра, А. Колодій, В. Копейчиков, О. Копиленко, Л. Луць, С. Максимов, В. Нагребельний, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко,
О. Петришин, С. Погребняк, П. Рабінович, С. Рабінович, В. Сіренко, О. Скакун, Т. Тарахонич, О. Тихомиров, Ю. Шемшученко, О. Ющик та ін.
Втім, проблематика джерел дотримання загальнообов’язковості права ще потребує свого
дослідження і нині є актуальною.
Перш за все слід зазначити, що загальнообо’язковість права часто розглядається у
поєднанні з його нормативністю. Так, на думку С. Алексєєва, загальнообов’язковість —
це ніби зібрані в єдиному нормативність і примусовість права, а тому останнє характеризується не лише як нормативна система регулювання суспільних відносин, а й як
обов’язкова система, що здійснюється незалежно від того, яке суб’єктивне ставлення до
норм учасників суспільних відносин. Синтетичний характер загальнообов’язковості дозволяє використовувати цю властивість як одну з найбільш відрізняючих характеристик
правових норм [1, с. 69].
В. Кудрявцев також акцентує увагу на взаємозв’язку та поєднанні нормативності та
обов’язковості права, що забезпечується не лише примусом, і не лише державним [2, с. 128].
Проте, на відміну від визначень загальнообов’язковості права як поєднання нормативності та примусовості, Н. Панаріна вказує на їх нетотожність, яка виявляється в тому, що
обов’язковість права реалізується переважно добровільно внаслідок переконання, хоча
можливість примусу залишається. Для об’єктивних нормативів примусовість як особлива
соціальна реакція не потрібна, тому що вони існують через природну необхідність, належність. Явище може бути нормативним взагалі поза зв’язком із примусовістю. Здатність здійснювати моделюючий вплив уже дозволяє характеризувати явище як нормативне, що зумовлює його імперативність та загальність поза зв’язком з примусовістю. І навпаки, за певних
обставин є можливість забезпечити примусом штучно створений нормативний припис, проте його нормативність при цьому буде сумнівною [3, с. 114].
Здійснюючи аналіз джерел права, Н. Пархоменко доходить висновку, що обов’язковість
останніх означає необхідність узгодження власної поведінки з правовими приписами та залежить від змісту джерела права: зобов’язання щодо виконання певних дій, рекомендації дотримуватися певної поведінки, можливості використання певного припису для задоволення
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власних потреб. Таким чином, обов’язковість до виконання джерел права означає незапереч
ність правових приписів щодо його здійснення з боку всіх суб’єктів права [4, с. 92].
Обов’язковість права підтримується різними засобами, серед яких найчастіше звертають
увагу на авторитет і примус. Тобто право має бути одночасно і сильним, і авторитетним.
Як відомо, авторитет є підтипом влади, за якого люди з готовністю підкорюються наказам,
оскільки вважають здійснення влади легітимним. Тому сприйняття права як авторитетного
(легітимного) регулятора викликає впевненість людей у необхідності додержання права. Таким чином, зобов’язуючої сили право набуває завдяки трансформації аксіологічного аспекту
права в деонтологічний. Історія доводить, що влада не може здійснюватися ефективно без
згоди з боку тих, хто їй підкорюється. Тому право може бути дієвим лише тією мірою, якою
йому вдається отримати соціальне визнання (хоча б мовчазне чи часткове) [5, с. 17].
Отже, джерелами дотримання загальнообов’язковості права (імперативності його норм) є
авторитет права та примус.
Авторитет права (процес його легітимації) виявляється через добровільне виконання правових імперативів у силу впевненості соціальних суб’єктів у їх правильності, цінності та необхідності, а державний примус — через систему покарань і примусу до бажаної поведінки.
Проте примус є не конститутивною, а субсидіарною властивістю права (обумовленою недосконалістю людської природи), оскільки, на нашу думку, поява та існування права обумовили
появу держави як форми захисту права. Крім цього, зазначені джерела загальнообов’язковості
права не являють собою певну бінарну позицію, а можуть взаємообумовлювати та доповнювати один одного. Саме соціальна виправданість правових вимог визначає виникнення соціально-психологічного механізму їх захисту. Тому загальнообов’язковість права передбачає
не примус, а, швидше за все, примусовість велінь права.
Звичайно, ми можемо уявити собі право без примусу. Якщо б суспільство повністю складалося із людей з високим рівнем правосвідомості, примус був би абсолютно зайвим, кожен
би й так поважав чуже право та виконував свої обов’язки. При цьому право все ж існувало б,
оскільки для того, щоб кожен міг добровільно виконувати свої обов’язки та визнавати права
інших, треба щоб було визначено, у чому полягають ці обов’язки та у чому полягають права
інших. Навіть щодо звичайного суспільства не можна не визнати, що юридичний порядок
тим міцніший, чим рідше застосовується примус. Проте неможливе право, яке б цілком спиралося лише на примус. Неможливий такий порядок речей, за якого ніхто б не виконував
свої обов’язки добровільно, де кожного треба було б примушувати до підкорення закону; неможливий тому, що хто ж тоді став би примушувати? [6, с. 145].
Таким чином, хоча загроза покарання та інші санкції часто бувають ефективними в короткочасному плані, в довгостроковому — право має ґрунтуватися на моральності та особистій
зацікавленості.
Можна констатувати, що в науковій літературі розглядається лише формальна сторона
загальнообов’язковості права. Як наслідок — нехтуються сутнісні якості цієї властивості права, яка часто підміняється державним примусом, що призводить до «збіднілого» праворозуміння. Залишаються поза увагою найважливіші питання теорії та філософії права: чому людина повинна коритися праву? Звідки пішло право? Чи можна його ототожнювати з силою?
Розглядаючи будь-який проміжок людської історії, можна легко помітити, що як у своїх
внутрішніх справах, так і в міждержавних відносинах багато країн, маючи на меті забезпечити стабільність свого політичного становища, захистити громадський порядок і державні
інтереси, постійно вдаються до сили. Будь-який час, зокрема нинішній, не є винятком. Створюється враження, що подібна практика застосовується як мало не універсальний спосіб
вирішення спірних питань. При цьому сторона, що виступає з позиції сили, завжди прагне
надати достатню кількість доказів, що обґрунтовують необхідність і морально-правову виправданість таких дій. І в тому випадку, якщо наведено переконливі підстави на захист того,
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що в основі дій держави або його органу лежить справедливий початок, то застосування сили
визнається не тільки виправданим, а й необхідним [7, с. 86].
Однак наслідки силової політики і практики мають далеко неоднозначний характер. У них
поряд із відомими позитивними результатами завжди виникають і негативні наслідки, які
ніяк не є непрямими, оскільки з’являється сторона гноблених, людські жертви, а отже, виникає відчуття порушеної справедливості.
Правознавець-марксист Г. Кленнер, який досліджував процес правопізнання почина
ючи від уявлень про «право природи» (природне право) (курсив наш. — Є. Р.), переходячи до
поняття «природи права», зазначав, що при всій її історично неминучій вразливості, трактування сили як основи права в науковому відношенні було плідним, оскільки «наводить»
дослідження на ті соціальні взаємодії (перш за все, політико-економічні), сукупність яких
насправді утворює основу права, обумовлює його зміст, форму та властивості. Подальші міркування над правом, які здійснюються свідомо в прямому зв’язку з цими взаємодіями, на
думку вченого, дозволяють вийти на вищий рівень правопізнання [8, с. 13].
Але завжди існував і прямо протилежний погляд. Так, наприклад, чималу увагу питанню
взаємозалежності насильства і права приділяв у своїх працях Аристотель. Висновок його такий, що насильство саме по собі не створює права. Воно характерне тільки для неправової
форми правління, яка називається тиранією. Хоча для деяких випадків, на думку Аристотеля, допускається використання сили як одного із засобів, що забезпечують життя держави
«як для підтримки влади проти тих, хто не слухається всередині держави, так і проти зовнішніх ворогів, якщо вони спробують нанести образу» [9, с. 304].
Гносеологічна основа проблеми — різностороннє пізнання права й сили, що також дозволяє порівняти обидва феномени, а тому відмінність у підходах до розуміння проблеми, що
розглядається, обумовлена такими обставинами:
• як трактується поняття «сила»;
• який зміст вкладається у поняття «право»;
• специфікою зв’язку, який існує між силою та правом.
Перш за все принагідно зазначити, що сила у співвідношенні з правом може виражатися
у двох основних формах — у вигляді примусу та прямого насильства. Різниця між цими двома різновидами сили полягає в тому, що якщо примус обумовлений необхідністю підтримки
певної рівноваги у відносинах між людьми в суспільстві і має характер необхідних заходів, що
вживаються у тому випадку, коли дії виходять за межі, то пряме насильство виглядає лише як
прояв суб’єктивної, часто невмотивованої і несправедливої, зловмисної людської поведінки,
що ґрунтується на власному егоїстичному інтересі. На жаль, такий прояв сили можна було
спостерігати нещодавно в Україні.
Розглядаючи право у співвідношенні з насильством, випливає необхідність наголосити:
незважаючи на те, що одні вчені вказували на їх непрямий вплив один на одного, другі говорили про їх прямий зв’язок, а треті були навіть переконані у тому, що право — це і є сила, насильство як відверте нехтування справедливості і людської свободи цілком суперечить глибинній природі права та його сутнісним властивостям.
Точка зору, відповідно до якої право зводиться до сили як прямого насильства, підриває
самі основи права в сучасному його розумінні (пріоритет прав людини відносно держави, верховенство права, законність тощо). Адже якщо прийняти таку позицію, доведеться погодитися
з тим, що виправданою є будь-яка дія, побудована на інтересі найсильнішого. Завдяки своїй
силі він буде встановлювати правила поведінки для всіх, а тих, хто не кориться, не маючи сили
чинити опір, буде суворо карати, використовуючи правила, ним же встановлені. Однак позиція, яка ґрунтується на такому принципі, і логічно, і фактично неправильна, оскільки виправдовує будь-яке свавілля, тобто саме те, на обмеження чого нині спрямоване право. Право сили
виключає силу права, оскільки там, де право — це сила, там безсильне право.
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Не будь-який примус може бути властивістю права, а лише той, який характеризується
легітимністю, походить від законної влади, яка у своїх діях не виходить за межі наданих їй
повноважень. Такий примус може претендувати на те, щоб називатися правомірним чи правовим. Але примус може бути за тих же умов і неправовим, якщо він застосовується тиранічної владою або походить від осіб, які самовільно привласнили собі це право. Ті, хто вважає
прямий примус сутнісною властивістю права, мають на увазі саме правомірну примусовість,
яка застосовується органами, спеціально утвореними для цієї мети, і чиї дії регламентуються
відповідними правилами і нормами.
Дотримання будь-яких розпоряджень може не супроводжуватися жодним зовнішнім примусом, а відбуватися в силу внутрішніх переконань індивіда. Більше того, саме там, де відсутній будь-який зовнішній примус, а дотримання правових норм відбувається в силу внутрішнього спонукання, почуття обов’язку, присутнього у громадян, спостерігається піднесення
права, можна говорити про правову державу [10, с. 90–92].
У 1880 р. у світ вийшла книга, написана під псевдонімом Р. Редбьорда «Сила є право, або
виживання найбільш пристосованих» («Might is Right, or The Survival of the Fittest»). Автор книги заперечував ідеї людських або природних прав і стверджував, що лише сила є підставою
всякого права. Ознайомившись із працею, російський письменник Л. Толстой висловився
щодо неї так: «Зміст цієї книги полягає в тому, що право є наслідком не учення, а влади. Всі
закони, заповіді, вчення на кшталт “вчиняй так, як би ти хотів, щоб вчиняли стосовно тебе”,
не мають за своєю сутністю жодного значення і отримують його лише від палиці, в’язниці
або меча. Виходить, що людина, істинно вільна, не зобов’язана підкорюватися жодним розпорядженням, ні людським, ні божественним. Покора є ознакою звиродніння; непокора є
ознакою звитяжності. Весь світ є слизьким полем битви. Звідси слідує, що ідеальна справедливість полягає в тому, щоб переможені експлуатувалися, страждали та зневажалися. Тому
необхідно бути вільним і хоробрим — тоді можна завоювати весь світ. І тому має бути вічна
війна за життя, землю, любов, жінок, владу, золото» [11].
Проте, на нашу думку, співіснування у цивілізованому суспільстві призвело до розуміння
того, що держава служить людині, захищає її, мінімізує ті негативні явища, які притаманні
людству і становлять загальну загрозу, здійснюючи такі функції, звісно, не «мечем» чи «палицею».
Таким чином, визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю стосується кожної людини, незалежно від її статі, національності тощо. Втім, для реалізації цього
принципу важливого значення набувають дії кожної людини, її відповідальність перед інши
ми, перед суспільством і державою. Лише за умов поваги до авторитету права зазначений
принцип може бути поширений у рівній мірі на всіх членів суспільства. Людина, яка не бажає
визнавати гідність, права і свободи інших людей, не може вимагати визнання і своєї гідності,
своїх прав та свобод. Нині становлення особи відбувається в умовах свободи, обмеженої відповідними рамками, основною з яких є правова надбудова суспільства. Внаслідок існування
цієї надбудови у кожної людини формуються певні нормативні уявлення щодо особистої поведінки, які загалом несуть відбиток правової культури всього суспільства і слгують важливою передумовою реалізації задекларованого принципу визнання людини, її прав і свобод
вищою цінністю, перетворення громадян із об’єктів впливу держави і суспільства в активно діючих та свідомих суб’єктів. Справді, можна погодитися, що цей принцип часто носить
лише формальний характер. Проте, на нашу думку, він має значний демократичний потенціал і є основою для боротьби громадян за свою людську гідність та особисті права. Саме тому
держава має більше сприяти тому, щоб виховувати правослухняних громадян, які б покладалися на силу права, а не навпаки.
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Романюк Є. О. Авторитет і примусовість права як джерела дотримання його загальнообов’язковості
У науковій статті досліджується загальнообов’язковість права як одна з найфундаментальніших
проблем правової науки, джерелами дотримання якої є авторитет і примус. Автором встановлено, що
авторитет права виявляється через добровільне виконання правових імперативів у силу впевненості
соціальних суб’єктів у їх правильності, цінності, необхідності, а державний примус — через систему
покарань і примусу до бажаної поведінки.
Ключові слова: загальнообов’язковість права, авторитет права, примус, сила.
Романюк Е. А. Авторитет и принудительность права как источники соблюдения его общеобязательности
В научной статье исследуется общеобязательность права как одна из самых фундаментальных
проблем правовой науки, источниками соблюдения которой являются авторитет и принудительность. Автором установлено, что авторитет права выражается через добровольное исполнение
правовых императивов в силу уверенности социальных субъектов в их правильности, ценности,
необходимости, а государственная принудительность — через систему наказаний и принуждения к
желаемому поведению.
Ключевые слова: общеобязательность права, авторитет права, принудительность, сила.
Romaniuk E. Authority and coercion of right as sources of observance its obligatoryness
In the scientific article are probed the obligatoryness of right as one of the most fundamental problem of
legal science, which sources of observance are authority and forced. It is set an author, that authority of right
is expressed through voluntarily execution legal imperatives by virtue of confidence by social subjects in their
rightness, value, necessity, and state forced — through the system of punishments and forcing to the desired
conduct.
Key words: the obligatoryness of right, the authority of right, coercion, force.
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К

ожну з історичних реальностей можна досліджувати багатьма засобами. Одним із таких
є звернення до категорії «правовий світогляд» та її складових елементів, таких як правові цінності, переконання та оцінки, а також ставлення до права [1, с. 10]. Власне, на аспекті
ставлення до права в добу Київської Русі (Х ст. — початок XIV ст.) і буде зосереджена увага далі.
Сьогодні в наукових працях відносно правової реальності Київської Русі вживається чимало традиційних для сучасності юридичних термінів: законодавство, правова система, закон, нормативний акт, право, правовий звичай тощо. Втім, вкрай рідко ставиться питання
про відповідність зазначених термінів для характеристики юридичних явищ та феноменів,
притаманних цій історичній добі. Звернення ж до них та розкриття їх змісту дасть дуже важливу інформацію для характеристики поставленого вище питання про ставлення до права
населення Київської Русі.
Почнемо з терміна «закон». Зазвичай у давньоруських текстах він вживається для означення релігійного канону, наприклад, «закон грецький» (православ’я) та «закон латинський»
(католицизм), статутів церковних організацій, як «закон крижацький» (так називали військово-чернечі ордена хрестоносців, дослівно — статут хрестоносців) та «закон Судійський»
(Студійські правила для монастирів), або святого писання, так митрополит Іларіон законом
називає священне писання іудеїв.
Тим не менш, зрідка термін «закон» вживається й у назві правових пам’яток чи в контексті
з юридичними нормами. Хронологічно найпершим зазвичай вважається згадка «закону руського» в тексті договорів Русі з Візантією. Однак, як показали новітні дослідження, Нестор
для представлення відомостей про війни та мирні договори Русі з Візантією користувався
перекладом візантійського історичного твору. Причому немає однозначності в тому, де був
зроблений переклад — на Русі чи на Балканах. Тож це джерело для висновків про, власне,
значення терміна «закон» у Київській Русі вкрай ненадійне.
Давньоруська правова збірка «Избрание от закона Богом данаго Израилю тоже Моисеемь,
о суде» теж цілковито вкладається в описаний зразок, оскільки слово «закон» тут вживається
щодо релігійних текстів.
Власне, саме в юридичному значенні термін «закон» вживається у назвах правових збірок
«Царя Константина судный закон людям», «Закона городьскаго главы различны, граний 40
числомь» та «Книги законные, ими ж годится всякое дело исправляти всемъ православныимъ
княземъ». Збірник «Закон гродський» є перекладом візантійського кодексу «Прохірон», що
можна перекласти як «Кармана книга законів». Усі ці тексти є взаємопов’язаними: «Закон
судний людем» і «Книги законні» створені на основі власне норм «Прохірону». Відповідно,
вживання в їх назві слова «закон» пов’язане не з певним осмисленням юридичного матеріалу, а виключно з літературною традицією пов’язувати похідний текст з джерелом. Аналогом
може слугувати назва згаданої вище збірки «Избрание от закона Богом данаго Израилю тоже
Моисеемь, о суде».
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Від «закону» слід перейти до законодавства. Давня Русь не знала такого поняття, що й
логічно, адже, як було показано вище, закон ототожнювався з релігійними текстами. Тим не
менш, термін «законодавство» широко вживається в історико-правовій літературі для характеристики княжої правотворчості, центральним елементом якої були статути, або ж «устави»
(давньоруське «оустав»).
У давньоруській традиції досить часто термін «устав» вживається замість терміна «закон».
«Устав господень», «оустав чернець», «уставлено от святых отець» тощо. Можна зустріти формулу «уставі закон». Однак зазвичай відсутнє зворотнє найменування княжих статутів «законами». Втім, вище вже згадувалося виключення — «Повчання» митрополита Никифора.
Термін «устав» є похідним від слова «уставляти», затверджувати, встановлювати тощо.
Слово «уставляти» дуже часто пов’язане з владною діяльністю, передусім князів. Це яскраво
показує статут Ростислава Смоленського та підтверджувальна грамота до нього. В самому
статуті князь лише вказує, що він «оуставляє» [2, с. 141] єпископію та її права, а вже в підтверджувальній грамоті зазначено, що князь «утвердил устав церковніи» [2, с. 145]. Подібна
вказівка на княже «уставлення» або «утвердження» міститься у низці статутів. У свою чергу,
літописи містять чимало згадок про ті чи інші «уставлення» князів починаючи з прадавньої
частини «Повісті временних літ», яка розповідає про діяльність княгині Ольги по загибелі
свого чоловіка [3, Стлб. 48]. Те ж зустрічаємо і в повчальній літературі. Так, у «Слові про закон і благодать» митрополит Іларіон вказує, що князь Володимир «познавшиихъ Господа
законъ уставити», тобто ввів християнство [4].
Поряд з діяльністю князів слід згадати і використання цих самих термінів для характеристики владної діяльності духовних ієрархів. Багато інформації тут дає «Життя преподобного
Кирила Бєлозерського», в якому діяльність настоятеля описується такими словами: «кромє
обычая и устава, яже блаженый Кирилъ уставилъ бяше», «и тако блаженый симъ уставом»,
«бяше же уставъ блаженаго Кириила» [4] тощо.
Слід зазначити, що хоча в наративних джерелах та літописах пам’ятки іноземного походження іноді названі «уставами», власне, у тих текстах, що дійшли до нас, цей термін зустрічається у назвах правових актів виключно давньоруського походження. Іноземні перекладні
юридичні твори отримували нерідко нові назви, але статутами їх не називали.
Серед «уставів» слід назвати передусім «Суд Ярослава князя. Устав о всяцих пошлинах и
о уроцех». Таку назву має один із небагатьох давньоруських судебників, що збереглися до
сьогодні, також відомий під назвою Пушкінського збірника. Однак більш відомий «Устав Володимерь Всеволодичь», який є однією зі складових так званої Поширеної редакції Правди
Руської. Власне, і перша її частина у деяких списках має назву «Оустав вєликого князя Ярослава» [10, с. 298], хоча в більшості списків названа «Суд Ярославль Володимеричь».
Також слід згадати церковні статути князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого: «Оустав святаго князя, крестившаго Роусьскоую зємьлю, о церковныхъ соудєх» та «А сє
оуставъ Ярославль соуды святительскыя», а також пам’ятку новгородського походження
«А се оустав Ярославль о мостех, осменником поплата», яку теж асоціюють з іменем князя
Ярослава Мудрого.
Втім, у літературі традиційно до числа княжих статутів відносять і ті пам’ятки, які не
містять такої назви. Перш за все це документи, які в інтердіктіо містять слова «оуставляю»
[2, с. 141; 9, Стлб. 932], «оуставъ бывъшии преже насъ» [2, с. 147], «оуставили первии князи…»
[2, с. 203], «уставление» [2, с. 103] тощо. Причому в пам’ятках зустрічається чергування формул «уставити» та «урядити» [2, с. 148]. Вірогідно, найтиповішим текстом серед грамот такого
виду є статут смоленського князя Ростислава, де вживається саме вислів «оуставляю», а вже
текст підтверджувальної грамоти говорить, що вона (грамота) була «написана, утвержена и
сотворена» і далі «и утвердил устав (виділено нами. — Є. Р.) церковніи именьем Ростислав»
котрий «уставил есть епископью Смоленьскую» [2, с. 145].
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Однак часто статутами в історичній літературі називають й інші документи. Так, статут
новгородського князя Всеволода про церковні суди, людей та мірила торгові в самому давньоруському тексті озаглавлений «А сє рукописание князя Всеволода» [2, с. 160]. Слід також
згадати статут Володимира о послухах, який має назву «Володимира князя суд о послоушествє» [6, с. 262]. Нарешті, з ХІХ ст. в літературі лишається поширеною думка, що до складу
Поширеної редакції Правди Руської увійшла низка княжих узаконень. Відповідно, далі конструюють різні інші «устави», як то статут 1097 р., доменіальний статут Святослава Ярославовича, статут о холопах, статут о резах, статут Всеволода Ольговича, статут про спадок тощо
[7, с. 277]. Такі статути вже є цілковито науковими конструкціями, а отже, не можуть дати
інформації щодо поглядів на сутність терміна «устав», власне, давньоруського населення.
Та й згадані вище статути «уставами» названі далеко не завжди. Так, значна кількість
списків церковного статуту Володимира Великого називається «Рукописаниє святаго князя
Володимира, крестивъшаго Роускоую зємьлю», «Завєтъ Володимиров» або починається словами про прийняття князем віри та надання церкві десятини. Це ж стосується і церковного
статуту Ярослава, який лише у відносно невеликій кількості списків має згадану вище назву.
Значна кількість не мають назви, або ж вона виводиться з першого речення як «Князь велікій
Ярославь» [2, с. 128]. В одному з найдавніших списків, протограф якого відносять до XIV ст.,
цей юридичний документ названо «Суд Ярослава князя, сна Володимерова» [2, с. 104]. Втім,
у більшості повних списків наприкінці міститься вказівка, що цей текст є «уставъ» або «уставление» князя.
Перейдемо тепер до третього елементу, на який слід звернути увагу, а саме до терміна
«правда». У науковій традиції, що сформувалася у ХІХ ст. в Російській імперії, та продов
жує бути домінуючою в сучасній вітчизняній та російськомовній історичній науках, термін
«правда» вживається для характеристики усіх ранньосередньовічних збірників звичаєвого
права германців та слов’ян. В основі цього лежить сприйняття «Руської Правди» як збірника
власне звичаєвого права, і за аналогією так називають інші однотипні пам’ятки, хоча в їх наз
ві й вживається слово «закон» («Lex»).
Так, тексти так званої Короткої редакції Руської Правди мають назву «Правда Руська»
(«Правда роськая» [6, с. 70] або ж «А сє єсть Правда Рускаа» [6, с. 79]). Однак, як це доведено
О. Толочко, текст Короткої редакції поміщений у літопис лише в XV ст., і за своєю структурою він є вибіркою на основі Поширеної редакції [8]. У текстах же Поширеної редакції
Руської Правди слова «Правда Руська» становлять частину статті першої, а не виносяться як
самостійна назва. Прикладом цього можуть бути опубліковані юридичні збірники «Мірило
праведне» [9, Л. 332] та «Суд Ярослава князя. Устав о всяцих пошлинах и о уроцех» [10, аркуш
між с. 10–11]. Таким чином, слова «Правда Руська» пов’язані безпосередньо з нормою про
право кровної помсти, а не виділяють певну частину в тексті пам’яток.
Важливо наголосити, що хоча саме слово «правда» зустрічається у давньоруських джерелах дуже часто, в сенсі правовому, як акт чи звичай, воно, окрім наведеного вище приклада,
не відоме. Також термін «правда» у ролі позначення традиції чи документа невідомий ані
литовській, ані московській правовій традиції.
Тепер спробуємо на основі цього матеріалу зробити декілька висновків і подивитися, що
вони нам дадуть для характеристики правового світогляду населення Давньої Русі.
По-перше, в нас немає підстав для протиставлення давньоруських «статуту» та «правди»
на кшталт протистояння «теміс» та «номос» у Стародавній Греції [11, с. 10–12]. Щонайменше допоки не з’являться додаткові відомості щодо вживання терміна «правда» на означення
звичаєвого права чи взагалі правового матеріалу.
По-друге, з урахуванням того, що було сказано вище про порядок вживання терміна «закон», видається цілком слушним припустити, що в добу Давньої Русі основним типом нормативних документів були статути. Але як співвіднести давньоруський статут із сучасними
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підходами до розуміння джерел (форм) права? Слід розглядати його як раннє вираження сучасного закону чи більш загально, як протоформу нормативно-правового акта. Для цього
звернемося більш уважно до наведених вище княжих «уставів».
Вже було зазначено, що термін «устав» пов’язаний із владною діяльністю. Далі, слід звернути увагу на те, що значна кількість статутів містить у назві вказівку на суд, одночасно зі
словом «устав», або ж замість нього. Це й обидва церковні статути Володимира та Ярослава,
«Суд Ярославль» (перша частина Поширеної редакції Руської Правди), «Володимира князя
суд о послоушествє», «Суд Ярослава князя. Устав о всяцих пошлинах и о уроцех» тощо. Такі
назви говорять про те, що в свідомості суспільства ці документи були передусім тими правилами, спираючись на які судили зазначені князі. Це саме їх суди та їх рішення, а не настанови
прямої дії для нащадків. Так само, як і з наведеною вище ситуацією про княжі «уставлення»
чи «утвердження», які теж зазвичай є персоніфікованими.
Тож щоб ці документи продовжували діяти, вони повинні були бути підтверджені новим
князем. Підтверджувальних грамот доби Давньої Русі майже не збереглося. Більшість їх відноситься вже до XIV ст. і пізніших часів і належать литовській та московській правовій традиціям. Утім, маємо як згаданий вище приклад підтверджувальної грамоти для Смоленської
єпископії, так і численні приклади зі сфери міжнародного діловодства.
Крім того, є низка звісток літописів про підтвердження князями статутів своїх попередників: «и вда имъ волю всю и уставы старых князей, егоже хотяху (тобто на прохання. — Є. Р.)»
[8, с. 248], «како уставилє преднии князи, тако платите дань» [12, с. 274]. І це лише прямі
вказівки, на відміну від випадків, коли літопис розповідає про підтвердження грамот, тобто
взагалі певних документів, серед яких можуть бути і статути.
Ці звістки нормативних джерел та літописів доповнює повчальна література. Так, у вже
згаданому «Житії» Кирила Бєлозерського зазначається, що блаженний Кирил ввів у своїй
обителі новий порядок чернечого співжиття. Цей статут діяв за життя настоятеля. Особливо
зазначено, що «Устави же не токмо же при своем животє… но паче и по своем преставлении
таковым не обрєтатися заповєдавъ» [5]. Тож «устав», встановлений настоятелем монастиря,
був справою його правління. Той факт, що такий устрій зберігся і пізніше, автор «Житія» виділив окремо.
Є всі підстави припускати, що так само було і з княжими «уставами». По-перше, слід вказати, що низка статутів мали назву «Рукописаниє» або «Завєтъ». Насамперед це стосується
значної кількості списків статуту Володимира Великого. Крім того, це статут новгородського
князя Всеволода про церковні суди, людей та мірила торгові, який має назву «А сє рукописание князя Всеволода» [2, с. 160]. Також зустрічається такий елемент назви і в інших статутах
та грамотах, але значно рідше. По-друге, в «Слові про закон і благодать» митрополит Іларіон
до числа важливих чеснот князя Ярослава Мудрого відніс те, що той: «не рушаща твоих (батька. — Є. Р.) уставъ, нъ утвержающа, ни умаляюща твоему благовєрию положениа» [4].
До цього слід додати ще одне спостереження — більшість княжих статутів дійшли до нас
як частина великих збірок повчально-правового або повчально-релігійно-правового змісту. У них не лише нормативний матеріал змішаний з повчальним, а й змішані вітчизняні та
іноземні правові документи. І навіть у тих випадках, коли збірники складалися переважно з
давньоруського правового матеріалу, вони містили в собі атипові на перший погляд елементи. Так, у складі новгородського збірника «Суд Ярослава князя. Устав о всяцих пошлинах и
о уроцех» міститься текст договору Смоленська з Ригою та готським берегом, в той час як
самі новгородці вели торгівлю з Ригою та Готландом на основі своїх власних договорів. Без
сумніву, цей текст не міг виступати як нормативний матеріал прямої дії, але міг мати дорадче
значення для суддів.
Все викладене вище дає можливість досить яскраво оцінити ставлення суспільства до
законодавчої діяльності князів та права як такого. Правові документи були тісно пов’язані
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з їх авторами. Аби вони продовжували діяти по їх смерті, було потрібне підтвердження від
нового князя. Церква, на чолі якої стояли переважно греки, що перебували під впливом
візантійської правової традиції, наголошувала на позитивності такої спадковості правових актів. Однак, як видно з наведених прикладів, не лише в добу Київської Русі, а й
у XIV ст. і навіть на початку XV ст. продовжувало домінувати уявлення, про пряму дію
власне рішень правлячого монарха. Акти його попередників мали підтверджуватися для
продовження їх дії, у тому числі і статути, які визначали загальнообов’язкові правила поведінки.
Такі світоглядні уявлення про право для сьогодення є доволі атиповими. Втім, слід
пам’ятати, що йдеться про часи, коли навіть і самого терміна «право» в сучасному його розумінні не існувало. Соціальні норми були вкрай переплетені і ще не розділилися на такі чіткі
для сучасної правової науки категорії, як «мораль», «релігія» та «право».
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Ромінський Є. В. «Закон», «статут» та «правда»: щодо деяких аспектів правового світогляду населення
Київської Русі
У статті увага присвячена проблемі характеристики уявлень про право як елемент правового світогляду населення Давньої Русі Х — початку XIV ст. З опорою на офіційні, літописні та наративні джерела проведений аналіз низки термінів, які вживалися для означення правових документів. На основі
такого аналізу зроблені висновки щодо особливостей вживання таких термінів, як «закон», «правда»
та «статут». Запропонований авторський погляд на особливості давньоруських уявлень про явища, що
в сучасній юридичній науці називаються «правом» та «законодавством».
Ключові слова: право, законодавство, церква, джерело (форма) права, станове право, історія держави і права, Київська Русь.
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Роминский Е. В. «Закон», «устав» и «правда»: относительно некоторых аспектов правового мировоз
зрения населения киевской Руси
В статье внимание сосредоточено на проблеме характеристики представлений про право как
элемент правового мировоззрения населения древней Руси Х — начала XIV ст. С опорой официальные,
летописные и наративные источники проведен анализ ряда терминов, которые употреблялись для наименования правовых документов. На основе этого анализа сделаны выводы об особенностях употреб
ления таких терминов, как «закон», «устав» и «правда». Предложен авторский взгляд на особенности
древнерусских представлений о явлениях, которые в современной юридической науке называются
«правом» и «законодательством».
Ключевые слова: право, законодательство, церковь, источник (форма) права, сословное право, история государства и права, Киевская Русь.
Rominskyi Y. «Zakon», «statut» and «pravda»: on some aspects of the legal worldview of the people in the
Kievan Rus
The report focuses on the problem of characteristic of perceptions of law as an element of the legal worldview
of the Old Rus population in the X — early XIV centuries. With due consideration of official, chronicle and
narrative sources an analysis of a series of terms used for identification of legal documents was made. Based on
this analysis conclusions about the special features of usage of such terms as «zakon», «pravda», «statut» were
drawn. The authors view on the special features of the Old Rus perceptions about the phenomena, called «law»
and «legislation» in the contemporary legal science, was proposed.
Key words: law, legislation, church, source (form) of law, estate law, history of state and law, Kievan Rus.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ:
СВІТОГЛЯДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Ф

ункціональне призначення будь-якого правового явища становить одне з важливих
питань наукового дослідження, що надає змогу розкрити напрями впливу відповідного явища на життєдіяльність суспільства. У сучасних умовах трансформації більшості сфер
суспільних відносин, що пов’язано з інтенсифікацією їх розвитку, роль судової практики
та її функціональне призначення змінюються та потребують відповідного наукового переосмислення. У юридичній літературі проблематика функціонального призначення судової
практики не є новою. Зазначені питання досліджувалися у працях С. Алексєєва, С. Бошно,
Д. Керімова, М. Марченка, Р. Халфіної, А. Черданцева, Ю. Шемшученка та ін. Однак, враховуючи те, що проблематика функціонального призначення судової практики має змінний характер, що обумовлюється трансформацією правової системи України, залежністю від конкретних умов розвитку суспільства та особливостей практики здійснення судової практики,
на сьогодні в юридичній науці значно актуалізується необхідність переосмислення вказаної
проблематики.
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Тому метою цієї статті буде узагальнення поглядів вчених на проблематику розуміння
функціонального призначення судової практики, аналіз сучасних підходів до розуміння
функцій судової практики, обґрунтування ключових положень щодо функціонального призначення судової практики у сучасних умовах розбудови правової системи України.
У юридичній науці однозначних підходів до розуміння функціонального призначення судової практики вироблено не було. Як правило, правова доктрина розкриває функціональне
призначення судової практики через розуміння діяльності органів судової влади, значення
судової практики в життєдіяльності суспільства, її функцій тощо. Проте, зазначаючи, що судова практика є самостійним правовим явищем, ми маємо узагальнити та надати відповідь на
питання функціонального призначення судової практики в цілому та її значення у сучасних
умовах розвитку законодавства зокрема. Тому, насамперед, спробуємо узагальнити наявні в
юридичній літературі підходи до її розуміння.
О. Палагіна в основу розуміння функцій судової практики вкладає ідею про те, що вони
являють собою основні напрями із вдосконалення правової матерії, юридичної діяльності
і соціальної діяльності в цілому. Ці напрями є такими, що засновані на узагальненому юридичному досвіді. У результаті вчена виокремлює такі види функцій юридичної практики, як
формування нормативної бази; конкретизація правових розпоряджень; забезпечення їх реалізації; контроль за здійсненням прав і обов’язків суб’єктів правовідносин, створення передумов для задоволення суспільних і особистих інтересів [1, с. 3–4]. Такий підхід вченої є досить спірним. Ми погоджуємося з тим, що функції будь-якого явища чи процесу є системою
напрямів впливу. Також цілком очевидним є те, що функції судової практики є такими, що
засновані на юридичному досвіді, оскільки фактично судова практика є правовим явищем.
Однак у визначенні відсутні конкретні особливості функцій судової практики, які варто було
б вкласти в основу самого визначення вказаного поняття, а також, можливо, доцільно було б
виокремити й ознаки вказаного явища, що підтвердило б його самостійність у системі понятійно-категоріального апарату. Досить спірним є також розуміння функцій судової практики
через характеристику напрямів саме вдосконалення правової матерії, юридичної діяльності
і соціальної діяльності в цілому. Судова практика як така націлена не лише на вдосконалення, а й на безпосереднє здійснення правосуддя, забезпечення прав, свобод та інтересів
суб’єктів права тощо. Це підтверджує і той перелік функцій судової практики, який виокремлений вченою. Що стосується напрямів вдосконалення, то ми вважаємо, що судова практика
дійсно впливає на вдосконалення законодавчої бази, правотворчості, судової діяльності, однак це не пов’язано з безпосереднім функціонуванням судової практики.
С. Зміївська під функціями судової практики розуміє основні напрями її впливу на право,
інші елементи правової системи, а також на правову систему в цілому, інші соціальні системи
й інститути [2, с. 36]. Варто окремо зазначити, що таке розуміння функцій судової практики безпосередньо пов’язує їх з такою властивістю судової практики, як здатність впливати
на право. Можна навіть сказати: впливати на формування права, його зміну та скасування
правових норм. Також цілком підтримуємо і думку вченої, що функції судової практики обумовлюють і вплив судової практики на правову систему в цілому, інші соціальні системи й
інститути. Таке твердження є цілком виправданим, оскільки походить від характеристики
впливу судової практики на право, яке в подальшому і буде впливати на правову систему та
інші соціальні системи й інститути. Продовжуючи зазначену думку, вчена зазначає, що з погляду впливу на формування і розвиток права функції судової практики розподіляються на
основні (правозастосовна, правотлумачна, правотворча) і неосновні, або похідні (орієнтуюча, сигнальна, інформаційна, функція професіоналізації). Основні функції відображають
безпосередній вплив судової практики на формування і розвиток права як провідного нормативного регулятора суспільних відносин. Неосновні функції впливають на формування
права опосередковано, через вплив на інші елементи правової системи або на інші суспільні
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явища [2, с. 67–68]. Таким чином, вчена навіть класифікацію і характеристику функцій судової практики проводить із позицій її впливу на право і правове регулювання.
На переконання П. Гука, функції судової практики являють собою спрямовані виборні
напрями впливу на конкретні сторони суспільних відносин правової системи, в яких проявляється їх властивість і соціальне призначення. Під функцією судової практики розуміються
основні, однорідні напрями впливу судово-нормативної матерії, що спрямовані на суспільні
відносини та структурні елементи правової системи держави з метою їх упорядкування і врегулювання. При чому змістовна частина функції судової практики визначається як закріп
лена в судовому акті судово-нормативна матерія, яка являє собою вироблені і сформовані
судовою практикою правоположення, тлумачення норми права, що здійснюють відповідний
функціональний вплив на суспільні відносини [3, с. 4]. У подальшому вчений уточнює розуміння функцій судової практики. Розглядаючи під ними так звані вектори спрямованої дії,
які об’єднують, синтезують численні шляхи, форми і способи правового впливу, цілеспрямовано фокусують на об’єкти найбільш істотні положення юридичного характеру. Саме певна цілеспрямованість функції судової практики характеризує її як судово-правову матерію,
здатну впливати на суспільні відносини правової системи, в якій виявляються її властивість і
соціальне призначення [3, с. 11]. Такий підхід до розуміння функцій судової практики відоб
ражає так зване матеріальне та діяльнісне розуміння зазначеного поняття, оскільки визначає
її як судово-правову матерію, що впливає на суспільні відносини. Ми погоджуємось з тим,
що функції судової практики за своєю сутністю передбачають характеристики відповідного
явища в контексті його здатності до певного впливу, і оскільки явище має соціально-правовий характер, то і вплив здійснюється на суспільні відносини за допомогою правових способів і засобів. Також слід вказати на те, що під «судово-правовою матерією» вчений визначає
певний досвід, результат діяльності, що закріплений в обов’язковому порядку в судовому
акті, який визначає сутність судової практики і робить вплив на соціальні відносини та правову систему. Така матерія, закріплена в судових актах, надає безпосередній функціональний
вплив на об’єкти і суб’єкти відносин. Тобто за змістом судово-правова матерія — це ніщо
інше, як правоположення, правові позиції, принципи, тлумачення норми права, які закріплюються у судовому акті і здійснюють відповідний функціональний вплив на суспільні відносини [3, с. 11–12].
О. Войтович саме розуміння судової практики пов’язує з тим, що вона є самостійним
правовим явищем, яке виступає у певних формах та виконує чіткі функції, до яких вчена відносить: сигнально-інформаційну, орієнтуючу, коригуючи, правоконкретизуючу
[4, с. 45–48]. Окрім того, в навчальній літературі вчені також надають доктринальне визначення поняття функцiй юридичної практики, пiд яким визначають відособленi напрями
однорiдної дiї судової практики на об’єктивну i суб’єктивну реальнiсть, в яких виявляються
i конкретизуються її природа, творчо-перетворююча роль i соціально-правове значення у
життi суспільства [5, с. 465]. У цьому випадку це приклад концептуального визначення зазначеного поняття, яке характеризується загальністю розуміння функцій явищ суспільноправової дійсності.
Н. Желєзнова доходить висновку, що судова практика є самостійним явищем, відповідно, вона наділена системою функцій. Хоч вчена і не говорить про розуміння самого поняття
функції судової практики, однак називає ті функції, які судова практика реалізує. До них
відносяться:
• функція розгляду і вирішення судових справ, що виникають зі спорів про право чи з
правопорушень. Це виражається у формуванні державно-владних суджень про застосування права до конкретних ситуацій;
• функція тлумачення права, серед конкретних напрямів реалізації якої слід зазначити
конституційно-правове тлумачення;
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• функція захисту прав, свобод, охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних
осіб, держави та інших суб’єктів;
• функція формування та охорони правопорядку;
• функція формування соціально-правового досвіду застосування законодавства, спрямованого на підвищення ефективності правозастосовного процесу;
• функція вдосконалення законодавства;
• функція взаємодії з наукою;
• функція впливу на суспільну свідомість;
• функція формування позитивного права, яка реалізується у деяких державах.
Такий підхід вченої комплексно розкриває розуміння функцій судової практики та їх різновиди, проте доцільно було б конкретизувати та розкрити їх зміст [6, с. 5]. У свою чергу,
В. Дудченко самостійного визначення поняттю функцій судової практики не надає, однак
виокремлює їх різновиди, до яких відносить функції правозастосування, інтерпретаційну
та правотворчу [7, с. 155–157], тобто за основу такого виокремлення різновидів функцій
вчена бере напрями діяльності судів щодо здійснення своєї діяльності. Так само, не надаючи визначення поняттю «функції судової практики», вчені виокремлюють такі функції,
як удосконалення законодавства [8, с. 51–52; 9, с. 56]; виконання ролі фактору вдосконалення законодавства [10, с. 145]; коригування та виправлення недоліків законодавства
[11, с. 345–347]; інформаційна; орієнтуюча; керівна; інтерпретаційна; правостворююча; регулятивна [12, с. 41] тощо.
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження функціонального призначення судової
практики, можемо встановити, що розуміння функцій судової практики безпосередньо обумовлюється розумінням судової практики. Узагальнюючи стан наукового розуміння функцій
судової практики, можемо зазначити, що функції судової практики розглядаються як: 1) система напрямів діяльності судових органів щодо реалізації власних функції; 2) сукупність функцій,
що забезпечують реалізацію завдань судової практики; 3) система засобів здійснення правосуддя в державі; 4) основа розуміння ролі і цінності судової практики в системі засобів правового
впливу; 5) засіб реалізації та забезпечення потреб суспільства у правосудді; 6) реалізація правової матерії в життєдіяльність суспільства; 7) умова ефективності здійснення судової діяльності;
8) засіб реалізації принципу розподілу державної влади з метою збалансування всіх гілок державної влади; 9) форма узагальнення змісту та результату професійної діяльності суддів; 10) засіб реалізації функціонального призначення держави у сфері судочинства.
У результаті можемо зробити висновок, що розуміння функцій судової практики залежить
від характеру розуміння судової практики в цілому. Узагальнюючи ці підходи, ми встановили:
1) при широкому розумінні судової практики як особливого соціально-правового явища, що відображає зміст і результат діяльності судових органів щодо здійснення правосуддя,
функції судової практики, відповідно, являють собою напрями діяльності судових органів;
2) при вузькому розумінні судової практики як особливої сфери діяльності судових органів щодо розгляду судових справ, функції судової практики є такими, що походять від функцій судових органів та забезпечують реалізацію основних завдань зі здійснення судочинства;
3) при визнанні судової практики у ролі джерела права, функції судової практики характеризуються як такі, що походять від функцій джерел права, відповідно, відображають правоутворюючий, правозастосовний та правоінтерпретаційний характер судової практики;
4) у випадку наукового відмежування судової практики від джерел права, функції судової
практики характеризуються з позиції характеру діяльності судових органів щодо здійснення
судочинства, де функції судової практики не пов’язані з правоутворюючими та правозакріп
люючими напрямами реалізації.
Такий стан наукового розуміння функцій судової практики, на нашу думку, є наслідком
певної наукової дискусії щодо розмежування інших явищ і процесів юриспруденції, зокре-
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ма, джерел та форм права, судової діяльності та судової практики, функціонування судових
органів тощо. Однак існуюча дискусійність розуміння функціонального значення судової
практики негативно впливає на стан і перспективи наукового дослідження вказаного явища
та суміжних явищ і процесів, призводить до невизначеностей у понятійно-категоріальному
апараті юридичної науки. Окрім того, слід погодитися із думками вчених про те, що існуюча доктринальна невизначеність у теоретико-правових питаннях функцій судової практики
призводить до недоліків практики здійснення судочинства, узагальнення результатів судової
практики, і в подальшому не завжди вчасно, послідовно та об’єктивно впливає на формування і вдосконалення норм права. На нашу думку, нині в юридичній науці гостро стоїть
питання вироблення єдиного універсального теоретико-правового розуміння функцій судової практики, яке б забезпечило створення єдиного методологічного підходу до розуміння
функціонального призначення судової практики на галузевому рівні юридичної науки.
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Росік Т. В. Функціональне призначення судової практики: світоглядно-правовий вимір
У статті проведено узагальнення поглядів вчених на проблематику розуміння функціонального
призначення судової практики. Підсумовано науковий потенціал для подальшого переосмислення
наукового розуміння функціонального призначення судової практики. Критично проаналізовано сучасні підходи до розуміння функцій судової практики. Вказано на необхідність наукового переосмислення поняття, сутності та різновидів функцій судової практики. Узагальнено ключові положення
щодо функціонального призначення судової практики в сучасних умовах розбудови правової системи
України.
Ключові слова: юридична практика, судова практика, функції судової практики, правотворчість,
фактори правотворчості.
Росик Т. В. Функциональное предназначение судебной практики: мировоззренческо-правовое измерение
В статье проведено обобщение взглядов ученых на проблематику понимания функционального
предназначения судебной практики. Изучен научный потенциал для дальнейшего переосмысления
научного понимания функционального предназначения судебной практики. Критически проанали
зированы современные подходы к пониманию функций судебной практики. Указано на необходимость научного переосмысления понятия, сущности и разновидностей функций судебной практики.
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Проведен анализ ключевых положений относительно функционального предназначения судебной
практики в современных условиях развития правовой системы Украины.
Ключевые слова: юридическая практика, судебная практика, функции судебной практики, правотворчество, факторы правотворчества.
Rosik T. Functional purpose of of judicial practice: worldview-legal dimension
In the article the author generalizes the views of scientists on problems of understanding the functional
mission of judicial practice. Studied the scientific potential for further rethinking of scientific understanding
of the functional mission of judicial practice. Critically analyzed contemporary approaches to understanding
the functions of judicial practice. Pointed to the need to rethink the scientific concepts and functions species
of judicial practice. An analysis of key provisions for the functional mission of judicial practice in the present
conditions of the legal system of Ukraine.
Key words: the practice of law, judicial practice, the function of judicial practice, law-making, variety of
factors lawmaking.
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ПРАВОВА ЛЕГІТИМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ
ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

П

риродна саморегуляція суспільства, з одного боку, та необхідність організованості і впорядкування суспільних процесів, з другого боку, обумовлюють особливу роль держави
і державної влади. В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки та політичної демократії головне завдання держави — сприяти саморегулюванню суспільства, стимулювати
позитивні та попереджувати негативні тенденції його розвитку, коригувати суспільні процеси, тобто вводити їх у певні межі (у тому числі через ухвалення законодавчих актів) з метою
запобігання кризовим станам та анархії. Необхідною умовою реалізації цих завдань є влада,
оскільки державне функціонування навряд чи буде достатньо ефективним, якщо не дотримуватися певних правил. Державна влада має певну автономію в суспільстві, в силу того, що
вона є представником усього суспільства.
Разом з тим, виконуючи роль своєрідного арбітра, покликаного діяти в інтересах усього
суспільства, державна влада сама потребує соціального визнання її права на керівну роль.
Таке визнання позначається у науковій літературі терміном «легітимація».
З абстрактних, загальнотеоретичних позицій легітимація державної влади є делегуванням,
передачею влади суспільством його особливій організації — державі та її структурам. Передбачається, що така передача здійснюється на умовах відповідності державної влади уявленням
людей про її діяльність, їх очікуванням та налаштуванням. Сутність легітимації — відображення ідей «суспільного договору» про створення держави для загального блага, які висловлювалися представниками французького Просвітництва напередодні революційних подій
1789 р. Згідно з ними влада є справедливою, якщо вона не порушує «договірних принципів»
між громадянським суспільством і державою. Якщо ж державний апарат починає викорис-
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товувати повноваження, що йому делеговані не на благо, а на шкоду суспільству, народ може
добиватися заміни влади, навіть за допомогою насильницької акції. Такий підхід випливає із
фундаментальної, класичної теоретичної передумови лібералізму: визнання пріоритету громадянського суспільства над державою. Адже суспільство з природними невід’ємними правами індивідів на життя, свободу, власність виникає раніше за державу. Остання утворюється
для захисту цих прав, а тому їх порушення створює легітимну основу для революційного повалення такої влади.
Термін «легітимність» (фр. legitimation) іноді перекладають як «законність» (від кореня
латинських слів legitimus — «законний» «правомірний»). Вбачається, що цей переклад є не
зовсім коректним. Законність у значенні дії, вчиненої відповідно до закону, позначається
іншою категорією — «легальність», яка не є тотожною легітимності. Поняття «легітимність»
має більш оціночний, етичний та політичний характер, тоді як «легальність» — формальноюридичний та етично нейтральний. Говорячи про легальність державної влади, йдеться передусім про визнання правомірності її виникнення (встановлення), організації та діяльності
відповідно до юридичних актів і процедур. Легітимність же відображає процес фактичного, не обов’язково формального узаконення державної влади, який виражає правильність,
виправданість, справедливість та інші сторони відповідності характеру влади, її діяльності
певним, передусім психічним установкам, очікуванням особистості, колективу, соціальної
групи або народу загалом. Такий стан влади тісто пов’язаний із матеріальними, соціальними, політичними, духовними умовами суспільного життя, з індивідуальною та суспільною
психологією. Неможливо нав’язати людям легітимацію ззовні (хоча так можна здійснити легалізацію). Легітимація — процес набуття легітимності, процес індивідуального (особистістю) і колективного (соціальною групою, народом) утвердження уявлень про те, що державна
влада, структура її органів, спосіб їх формування, їх заходи та діяльність посадових осіб відповідають тим очікуванням, тим поглядам, які сформувалися у людей на основі чуттєвого
сприйняття, досвіду, раціональної оцінки.
Проте, на відміну від легалізації, ці уявлення виявляються не тільки і не стільки у правосвідомості, скільки у моральній свідомості, в розумінні справедливості, добра, загального
блага. Легітимація, як правило, включає легалізацію, проте може і не включати її, і навпаки — зовні легальна влада в уявленні народу може бути нелегітимною. Легітимність може
суперечити формальній легальності, якщо юридичні закони не відповідають законам справедливості, загальнолюдським цінностям, установкам більшості населення, що панують у
суспільстві.
Внаслідок легітимації державної влади більшістю населення формується її авторитет, у результаті чого переважна частина громадян добровільно підпорядковується владі, вважають
своїм обов’язком брати участь у формуванні та діяльності її органів (у виборах, референдумах, у різноманітних консультативних та дорадчих радах при державних органах, у місцевому
самоврядуванні тощо). Отже, чим ширше легітимація та, відповідно, прошарок населення,
на підтримку якого спирається державна влада, тим активнішою є партиципація різних соціальних груп [4, с. 7–13].
Тому суб’єкт, який володарює або претендує на владу, часто намагається відтворити ситуацію, в якій би законодавчі акти, що він приймає, та інші його рішення визнавалися і виконувалися не з почуття страху, а із сумління, з вірою в їх моральну правильність. Причини
цього полягають у тому, що жодна державна влада, жоден уряд не може розраховувати на
тривале існування та ефективну діяльність, покладаючись тільки на закони, які їх проголошують, або насилля як гарантію згоди з їх владою [3]. Для того щоб бути міцною, стійкою та
стабільною, державна влада має спиратися на підтримку суспільства, певних груп, впливових
особистостей. Інакше кажучи, необхідною умовою ефективного функціонування державної
влади є її добровільне прийняття, підкріплене повагою до законності. Шляхом погроз та ре-
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пресій можна змусити підкорятися нетривалий період і лише незначну частину громадян, але
зростаючи, супротив владі, загрожує призвести до масової громадянської непокори.
Легітимність як різновид соціального визнання влади передбачає двостороннє відношення, яке полягає, по-перше, у сприйнятті влади, ставленні до неї підпорядкованого їй суб’єкта,
який визнає владу (наприклад, народу або, принаймні, більшої його частини); по-друге, усвідомлення суб’єктом, який володарює (правлячою верхівкою) свого права на владу. На підставі цього варто погодитися з думкою П. Бурд’є про те, що легітимна влада — «це влада, яку
той, хто їй підкоряється, дає тому, хто її здійснює… Ця влада існує тільки тому, що той, хто їй
підкоряється вірить у те, що вона існує» [1, с. 208–209].
Фактори, які створюють підстави для легітимації, можна умовно поділити на дві групи:
ірраціональні та раціональні.
Визнання влади на ірраціональних засадах відбувається тоді, коли суб’єкт легітимації не
керується мотивами розумності, не усвідомлює повною мірою значення необхідності тієї чи
іншої влади. Тобто влада визнається без глибоких свідомих обґрунтувань в силу того, що «так
було завжди» або «так встановлено вищими силами». Отже, ірраціональні засади не можуть
бути роз’яснені з огляду на розум, а обґрунтовуються за допомогою посилань на звичай, традицію, авторитет тощо. Ірраціональні засади визнання влади властиві ще протосоціальному
рівню розвитку суспільства, коли людина здійснювала історичний перехід від стадної, природної організації до соціальної. Власне, на цьому етапі розвитку визнання влади здійснювалося згідно з критерієм сили (слабкості) влади.
Щодо раціональності як підстави політичної влади — вона передбачає відповідність певним засадам розумності. Це передусім політична аргументація (доводи щодо загрози, ідея
безпеки тієї чи іншої політики, її доцільність, необхідність та ін.), апелювання до історії (зокрема, до історичних завдань країни, велінь часу, імперативу епохи; звернення до національних традицій, зумовлених історичним розвитком держави), апелювання до економічної, технічної, наукової, культурної практики тощо.
Легітимацію особливого типу утворює правова аргументація, тобто апеляція до закону,
яка водночас обґрунтовує легальність (підстави для легалізації) тієї чи іншої влади та її представників. Так, закон може легалізувати владу особи, яку суспільство не приймає, але вимушено підкорятися (наприклад, закон про спадкування престолу може привести до влади
не бажаного для суспільства монарха). Нормативний акт може узаконити політичні санкції,
правові або економічні заходи, які країна не схвалює, але вимушена терпіти (наприклад, непопулярні серед населення економічні реформи).
Існує також низка перехідних форм легітимації, загалом заснованих на раціональних засадах, але водночас таких, що допускають апелювання до ірраціональних аргументів. До них,
зокрема, належать: етичне, моральне, ідеологічне та інші підстави обґрунтування політики
[2, с. 219–222].
Найбільш обґрунтовано ідея розмежування раціональних та ірраціональних підстав легітимації влади відображена у працях німецького політолога та правника М. Вебера, який
серед соціокультурних підстав легітимності влади виокремлював традиціоналізм, харизму та
раціонально-правову засаду (правопорядок).
Так, традиційна легітимація — це визнання влади в силу існування тривалої практики
такого визнання (влада є легітимною тому, що з точки зору підданих вона завжди була легітимною). У такому випадку влада має традиційний характер, освячена авторитетом патріархальних настанов, які існують тривалий час, а також релігійними нормами. Цей спосіб легітимації є характерним передусім для монархії.
Харизматична легітимація — це визнання влади, що ґрунтується на вірі в особисті якості
вождя, керівника, лідера, його виняткову місію, зумовлену певними здібностями, таланта-
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ми. Така легітимація відкидає раціональні судження, оскільки спирається на почуття, емоції,
цілковиту довіру та безумовне підпорядкування лідеру.
Легітимована відповідно до раціонально-правових засад влада здійснюється там, де особам, наділеним владою, підпорядковуються внаслідок визнання правомірності законів, на
підставі яких вони цю владу отримали. Такий тип легітимації ґрунтується на переконанні
в розумності порядку, що існує, законів, правил, прийнятих у межах цього суспільства для
управління ним. Останній тип легітимації притаманний більшості сучасних правових демократичних держав [4, с. 17, 87].
Водночас варто зауважити, що в сучасному суспільстві, навіть у розвинутих країнах, легітимація державної влади використовує різні способи впливу, а отже, типи легітимації, як
правило, переплітаються та комбінуються.
Як підсумок можна констатувати, що складна структура легітимації передбачає наявність
таких обов’язкових її складових, як об’єкт, суб’єкти, засоби, методи, умови, принципи, процедура тощо. Системний взаємозв’язок та взаємодія цих складових, на думку низки науковців (Р. Ромашов, П. Оль, О. Тищенко, О. Шукшина), дозволяє говорити про існування особ
ливого механізму легітимації державної влади.
Як випливає з наведеного вище, суб’єктами легітимації є, по-перше, носій влади та, подруге, підвладний суб’єкт.
Об’єкт легітимації, тобто те, на що спрямований процес легітимації та з приводу чого
складаються відповідні політико-правові відносини, — це державна влада.
Процес (процедура) легітимації включає декілька етапів, зокрема: 1) соціально-політичне
обґрунтування державної влади (обґрунтування потенційним носієм влади кризи існуючого
порядку та необхідності формування якісно нової владної структури на основі певних суспільних, економічних, політичних, історичних та інших перетворень); 2) формування державної влади через наділення суб’єкта легітимації державно-владними повноваженнями, що
може здійснюватися: а) революційним або б) еволюційним шляхом; 3) юридичне обґрунтування — легалізація державної влади на підставі закону, декларації тощо; 4) нейтралізація
державною владою імовірної протидії; 5) інформаційно-ідеологічний вплив державної влади
на підвладних суб’єктів (непрямий регулятивний вплив на свідомість, поведінку та вчинки
людей, створення певного інформаційного поля навколо конкретних політичних процесів,
заходів, інститутів); 6) підтримка авторитету державної влади.
Для того щоб бути легітимною, державна влада має відповідати низці умов. По-перше,
наявність послідовної діяльності політичного керівництва для досягнення поставленої мети.
По-друге, здатність мобілізації засобів, які забезпечують максимальне використання ресурсів суспільства в процесі виконання прийнятих рішень. По-третє, попередження дій, що можуть завадити досягненню поставленою владою мети. По-четверте, здатність забезпечити
для виконання прийнятих рішень підтримку тих соціальних груп, інтереси яких є особливо
вагомими для реалізації цих рішень.
М. Вебер називав п’ять передумов раціонального типу легітимації, а саме: панування (розподіл суспільства на тих, хто здійснює політичну владу — керівників та тих, щодо кого вона
здійснюється — підпорядкованих), керівництво, управління, організація, контроль.
Процес легітимації може здійснюватися за допомогою певних методів. Серед них можна
виокремити такі, що використовує потенційно владний суб’єкт: імперативний метод, заснований на владних приписах, та диспозитивний метод, який полягає в легітимації через мотиви, потреби, систему цінностей тощо. Друга група методів — це ті, що використовуються
підвладними суб’єктами, зокрема метод схвалення та метод недовіри.
В основі легітимності державної влади сконцентровані загальні засади політико-правової діяльності суспільства і держави, що виражають ідею, сутність легітимації, мають
універсальний, загальнозначущий характер, спрямовують та синхронізують діяльність
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суб’єктів політичної системи, відображають її об’єктивну необхідність. Такі загальні засади можуть бути визначені як принципи легітимності державної влади. Це, зокрема,
принцип фактичного визнання державної влади та принцип легальності державної влади
[2, с. 229].
Насамкінець слід зазначити, що в умовах перехідного періоду та політичної нестабільності
проблеми легітимності та легальності державної влади набувають особливого значення, що
повною мірою стосується і сучасної України. Процеси легітимації державної влади в нашій
державі відбуваються в контексті соціально-економічного, політичного та правового реформування країни. Легітимацію державної влади ускладнюють проблеми, що вже тривалий час
стоять на порядку денному. Це, зокрема, неузгодженість діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади; недостатня ротація політичних еліт в державних структурах; слабкість судової влади та правоохоронних органів; корупція в органах державної влади; прийняття законів
та підзаконних правових актів без урахування реальних можливостей державного бюджету;
недостатня прозорість процесу підготовки та прийняття рішень органами виконавчої влади,
в наслідок чого представники громадянського суспільства позбавлені можливості впливати
на їх ухвалення тощо. Не сприяє легітимності державної влади і брак духовних та ідейних
орієнтирів, у тому числі з принципового питання щодо конкретних шляхів подальшого зов
нішнього та внутрішнього курсу розвитку держави. Вбачається, що всі ці та інші питання
потребують особливої уваги як з боку представників державної влади, так і з боку громадянського суспільства.
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Стрєльцова О. В. Правова легітимація як основа взаємодії держави і громадянського суспільства
У статті розглядається категорія правової легітимації як основи взаємодії державної влади і громадянського суспільства. Аналізується співвідношення понять правової легітимації та правової легалізації, виокремлюються їх спільні та відмінні риси. Досліджуються фактори, які створюють підстави для
легітимації та обґрунтовується точка зору, що їх можна умовно поділити на дві групи: ірраціональні
та раціональні. Аналізуються соціокультурні підстави легітимності влади, зокрема традиціоналізм,
харизма та раціонально-правова засада (правопорядок). Також розглядається структура легітимації,
що передбачає наявність таких обов’язкових її складових, як об’єкт, суб’єкти, засоби, методи, умови,
принципи, процедура тощо.
Ключові слова: легальність, легітимність, державна влада, громадянське суспільство.
Стрельцова О. В. Правовая легитимация как основа взаимодействия государства и гражданского
общества
В статье рассматривается категория правовой легитимации как основа для взаимодействия государственной власти и гражданского общества. Анализируется соотношение понятий правовой легитимации и правовой легализации, выделяются их общие и отличительные черты. Исследуются факторы,
создающие основы для легитимации и обосновывается точка зрения, что их можно условно поделить
на две группы: иррациональные и рациональные. Анализируются социокультурные предпосылки легитимности власти, в частности, традиционализм, харизма и рационально-правовое основание (правопорядок). Также рассматривается структура легитимации, которая предусматривает наличие таких
обязательных ее составляющих, как объект, субъекты, средства, методы, условия, принципы, про
цедура и т. д.
Ключевые слова: легальность, легитимность, государственная власть, гражданское общество.
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Streltsova O. Legal legitimation as basis cooperations of the state and civil society
This article stipulates the category of legal legitimation as basis of co-operation of state power and civil
society. Correlation of concepts of legal legitimation and legal legalization is analysed, their general and
distinctive lines are distinguished. Factors are investigated, creating bases for legitimation and the point of view
is grounded, that they can be conditionally divided by two groups: irrational and rational. Sociocultural preconditions of legitimity of power are analysed, in particular, charisma and rationally-legal founding (law and
order). The structure of legitimation, which foresees the presence of such her obligatory constituents, as object,
subjects, facilities, methods, terms, principles, procedure, is also examined et cetera.
Key words: legality, legitimity, state power, civil society.
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МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВІДНОСИН:
ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ

В

умовах проведення в Україні багатьох реформ у різноманітних сферах і галузях суспільного життя, спрямованих насамперед на покращання соціально-економічного розвитку
нашої держави у складних умовах ще незавершеної світової фінансово-економічної кризи,
особливої актуальності набувають проблеми їх правового забезпечення. При цьому правове
забезпечення відповідних реформ, безумовно, не може обмежуватися лише прийняттям відповідних законів та інших нормативно-правових актів уповноваженими на те державними
органами, оскільки для їх реального втілення в життя потрібна відповідна поведінка суб’єктів
права — фізичних та юридичних осіб, які реалізують надані їм суб’єктивні права і виконують
покладені на них юридичні обов’язки, тобто виступають суб’єктами тих чи інших правовідносин. Аксіоматичним є твердження, що право, яке не реалізується у поведінці суб’єктів правовідносин, втрачає свою соціальну цінність, мету та призначення, оскільки в такому випадку воно існує лише «на папері» або «віртуально» та зовсім не впливає на розвиток суспільства.
Зазначене суттєво актуалізує необхідність здійснення наукового пошуку і вирішення саме
тих теоретико-прикладних питань, які пов’язані з правовідносинами.
Проблематика правовідносин, як і праворозуміння в цілому, належить до кола «вічних»
проблем юриспруденції. Кожна історична епоха вносила в її розробку елементи новизни, які
відображали не лише особливості конкретного етапу розвитку відповідного суспільства, а й
накопичений ним соціальний досвід, оскільки саме через правовідносини позитивне право
здійснює безпосередній вплив на розвиток суспільства.
Проблематика правовідносин, їх особливостей, структури та функціонального насичення
знайшла належне відображення у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед
яких варто назвати С. Алексєєва, О. Зайчука, М. Козюбру, Д. Ллойда, О. Малька, Г. Мальцева, М. Марченка, М. Матузова, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, А. Полякова,
О. Скакун, Т. Тарахонич, Ю. Тихомирова, Ю. Шемшученка, О. Ющика та ін. Втім, незва
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жаючи на таку широку палітру наукових досліджень та не применшуючи значення наукового доробку вказаних вчених, присвяченого тим чи іншим аспектам правовідносин, все ж
мусимо визнати, що і дотепер в юридичній науці залишилося чимало проблемних та невирі
шених питань, пов’язаних з теорією та практикою правовідносин і, зокрема, їх моральними
засадами.
У зв’язку із зазначеним, метою цієї статті є поглиблення уявлення про характер впливу
моралі на реалізацію права у відповідних правовідносинах. Враховуючи поставлену мету,
спробуємо насамперед дослідити поняття правовідносин та його елементний склад, щоб на
цій основі визначити і сформулювати характер впливу моралі на якість втілення правових
приписів у фактичній поведінці суб’єктів права.
Так, у сучасній юридичній літературі правовідносини зазвичай визначають як врегульовані нормами права та забезпечувані державою вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочними і зобов’язаними суб’єктами [1, с. 382]. З цього випливає, що з моменту виникнення конкретного правовідношення між відповідними
суб’єктами закріплена у правовій нормі модель їх поведінки починає реально втілюватися у
життя як певний факт об’єктивної дійсності, що обмежується вольовою взаємодією учасників такого правовідношення.
Таким чином, правовідносини завжди обумовлюються правовими нормами. Норми права
визначають, фіксують реальні або потенційні суспільні відносини, які внаслідок впливу на
них правових норм стають правовими. Тобто правові норми оформлюють суспільні відносини у визначену правову форму. Водночас право в силу своєї регулятивної специфіки жодним чином не впливає на характер відношення певного суб’єкта до моделі поведінки, яка
закріплена у правовій нормі, так само як право не впливає на загальні та особливі ціннісні
«орієнтири» такого суб’єкта, до якого він свідомо вдається, вступаючи у відповідну взаємодію з іншими суб’єктами.
Слід зазначити, що одним із основних проблемних питань, навколо яких виникають численні наукові дискусії та судження, є загальнотеоретичне питання про зміст і форму правовідносин, без належного вирішення якого складно зрозуміти не лише їх сутність та структуру, а й осягнути підстави їх виникнення, зміни та припинення. Особливого значення ця
проблематика набуває у контексті взаємозв’язку права і моралі як соціальних регуляторів,
оскільки правовідносини — це, насамперед, суспільні відносини, які мають правову форму
та, водночас, фактичний склад, що, як правило, не позбавлений морального виміру.
У науковій та навчальній літературі донедавна традиційним визнавався підхід, згідно
з яким структура правовідносин складається із трьох складових: 1) суб’єкти правовідносин (суб’єктний склад) — фізичні та юридичні особи, які беруть участь у правовідносинах;
2) об’єкти правовідносин — те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб’єктів
правовідносин; 3) зміст правовідносин, елементами якого визнавалися суб’єктивні права та
юридичні обов’язків, якими наділені їх учасники [2, с. 427–430].
Втім, потрібно визнати, що вказану структуру правовідносин можна застосовувати лише
до їх абстрактної моделі, яка закріплена у правових нормах. Якщо ж така абстрактна модель
правовідносин починає реалізовуватися через фактичну поведінку їх суб’єктів, то зміст правовідносин вже не може бути зведений лише до суб’єктивних юридичних прав та обов’язків,
оскільки конкретні правовідносини, враховуючи їх виражений суб’єктивно-вольовий характер, містять у собі всі особливості певної ситуації, її багатоманітний характер, який дає
змогу пояснити, чому в окремих фактичних випадках однаково передбачені правовою нормою ситуації відбуваються по-різному. У цьому контексті варто погодитися з Н. Бутаковою
про те, що абстрактна модель правовідносин, якою б досконалою вона не була сама по собі,
поза здійсненням в умовах, які нею моделюються та для яких вона призначена, не має та не
може мати необхідної і достатньої інформації. Введення ж до змісту правовідносин реальної
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взаємодії їх суб’єктів сприяє дослідженню процесу здійснення прав і обов’язків з урахуванням соціальної дійсності [3, с. 18].
У зв’язку з цим, чимало сучасних вчених починають розглядати поняття «зміст правовідносин» крізь призму двох або навіть трьох аспектів його прояву: фактичного (будь-які
фактичні відносини у важливій галузі суспільного життя — економічній, політичній та
ін.), юридичного (суб’єктивні юридичні права та обов’язки, які реалізуються суб’єктами
правовідносин) та вольового (воля відповідних суб’єктів правовідносин, тобто їх здатність
здійснювати практичні дії, спрямовані на досягнення поставленої мети, що досягається
за допомогою перетворення почуттів, бажань, потреб та інших внутрішньо усвідомлених мотивів людської поведінки у безпосередні зусилля з їх реалізації) [4, с. 377; 5, с. 602;
6, с.191–192].
На підставі зазначеного, зміст правовідносин доцільно розглядати у двох взаємопов’язаних
аспектах: 1) зміст моделі правовідносин, яка закріплена правовими нормами (зміст абстракт
них правовідносин, що включає в себе сферу їх реалізації, закріплені правовими нормами
права і обов’язки їх суб’єктів); 2) зміст фактично-вольових правовідносин, які складаються
між відповідними суб’єктами в певних просторово-темпоральних вимірах.
Ще за радянських часів на цьому також акцентував увагу Ю. Гревцов, який писав: «Змістом будь-яких суспільних відносин є діяльність (взаємодія) учасників таких відносин. Ця
обставина необхідно обумовлює інший важливий висновок про те, що права і обов’язки,
які реалізуються у правових суспільних відносинах, мають своїм джерелом неправову сферу, оскільки вони вкорінюються, насамперед, у матеріальній діяльності людей. Це означає,
що закріплення у правових нормах юридичних прав і обов’язків не є самоціллю, а завжди
пов’язано з соціальною діяльністю людей та їх об’єднань. Не норми права породжують
необхідність соціальної взаємодії, а, навпаки, така взаємодія викликає необхідність у тих чи
інших правах і обов’язках, які мають певне суспільне значення, а тому потребують закріп
лення нормами позитивного права. У зв’язку із цим, у загальному розумінні можна стверджувати, що форму правовідношення утворює те, що “виштовхується” змістом, діяльністю
людей» [7, с. 71–72].
Отже, цілком виправданим можна вважати висновок вченого, що у правовідносинах не
можна абсолютно відділити те, що належить лише формі, від того, що стосується лише змісту,
оскільки зміст правовідносин постійно переливається у його форму, а форма, у свою чергу,
певним чином коригує їх зміст [7, с. 72]. Цей висновок узгоджується із загальним філософським розумінням діалектичного взаємозв’язку між формою та змістом, відповідно до якого
форму необхідно розуміти як певну упорядкованість змісту, що забезпечує його внутрішній
зв’язок та порядок.
З урахуванням зазначеного, слід підтримати вчених, які вважають, що структуру право
відносин потрібно розглядати у взаємопроникненні не трьох, а чотирьох елементів —
суб’єкта, об’єкта, змісту та форми [8, с. 759–777]. Адже змістом правовідносин, як і будьяких інших суспільних відносин, слід вважати фактично-вольову поведінку їх учасників, а
права і обов’язки останніх, які закріплені законодавством, — формою правовідносин.
Розвиваючи цю думку, необхідно зауважити, що розуміння змісту правових відносин лише
як сукупності суб’єктивних юридичних прав і обов’язків залишає відкритим питання про так
звану зовнішню форму правовідносин, яка в механізмі правового регулювання відіграє чи не
найважливішу роль, оскільки саме цей аспект правовідносин, по-перше, тісно пов’язаний
із різноманітними юридичними фактами або конкретними життєвими обставинами як підставами їх виникнення, зміни чи припинення і, по-друге, передбачає порядок здійснення
певних дій, що, як правило, регламентується нормами позитивного права. Саме специфічний зв’язок прав і обов’язків або сфера належного характеризує внутрішню форму того чи
іншого правовідношення, тоді як його безпосереднім змістом або зовнішньою формою буде
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конкретна взаємодія відповідних суб’єктів, що відбувається у межах форми, визначеної правовими нормами [3, с. 17–18].
У зв’язку із цим, потрібно визнати, що на якість вольового змісту правовідносин або на
ступінь узгодженості фактичної поведінки (взаємодії) їх учасників (суб’єктів) із правовими
нормами, які оформлюють відповідну модель правовідносин, суттєвий вплив справляє вся
система соціальних регуляторів і, насамперед, моральні та релігійні норми, які утворюють
своєрідний «каркас» моральності будь-якої розумної людини. При цьому під моральністю
людини, на нашу думку, можна розуміти її особливий внутрішній духовний стан, який характеризується її стійкими ціннісними орієнтирами, що забезпечують чітке усвідомлення та
відмежування нею добра від зла, а також її прагнення добровільно вчиняти добро та утримуватися від зла внаслідок своїх внутрішніх переконань.
Слід погодитися зі словами Г. Мальцева про те, що «лінії моральної та правової поведінки
часто співпадають або перетинаються. В один і той самий час одна особа може виступати як
суб’єкт моралі, так і суб’єкт права, який здатний приписувати своїм діям різні моральні та
правові смисли, поєднувати, об’єднувати та розмежовувати відповідні цінності, конструювати вчинки на підставі найбагатшого морального і юридичного нормативного матеріалу. При
цьому певна правова поведінка може виявитися нейтральною з моральної точки зору, тоді як
моральна поведінка у низці випадків може бути юридично байдужою. Вчиняючи відповідно
до правових норм, людина постійно має себе запитувати, чи має її правомірний поступок
моральне значення, якщо так, то як саме він оцінюється такою людиною і яку його моральну
оцінку можна очікувати від інших людей» [9, с. 162–163].
На жаль, але на теперішньому етапі розвитку українського суспільства спостерігається явна
тенденція до перебільшення ролі та значення права як регулятора суспільних відносин і суттєво зменшуються при цьому можливості моральних та релігійних норм, за допомогою яких
у людині насамперед і формується моральність як внутрішньо усвідомлена нею система традиційних моральних, релігійних та інших приписів, які дають змогу діяти людині відповідно
до її власної волі та совісті, забезпечуючи тим самим збереження універсальних телеологічних цінностей людського існування (життя, гідність тощо). Сучасні засоби масової інформації
акцентують увагу своїх споживачів, як правило, на необхідності вивчати і знати саме правові
норми, забуваючи при цьому не лише той факт, що їх ефективність багато в чому залежить від
ступеня усвідомлення і сприйняття людиною традиційних для суспільства моральних норм, а й
те, що позитивне право саме по собі не здатне повною мірою забезпечити необхідний соціально-нормативний контроль над суспільством. В основі зазначених тенденцій і фактів, через які
вони безпосередньо проявляються, лежать ідеї лібералізму, що прагнуть розірвати об’єктивно
існуючий взаємозв’язок між юридично закріпленими правами і свободами та моральною оцінкою людських вчинків. Свобода особистості не може дорівнювати свободі від моральності,
обов’язку, відповідальності та порядності, а відтак і від власної совісті.
З цього приводу слушну думку висловлює А. Поляков, який обґрунтовано вважає, що
авторитетність або, інакше кажучи, соціальне визнання позитивного права, засновується на
їх соціально-ціннісному значенні [8, с. 303]. Це означає, що відповідний суб’єкт лише тоді
буде намагатися максимально ефективно використовувати закладену у правовій нормі модель поведінки, тобто спрямовувати її реалізацію на досягнення не лише своєї власної вигоди
(у тому числі шукаючи при цьому наявність прогалин у законодавстві), коли її зміст відповідатиме його ціннісним орієнтирам, насамперед, моральним, що формуються за допомогою
всієї системи соціонормативної регуляції. Якщо ж певна особа не має внутрішньо усвідомлених ціннісних орієнтирів, то їй не потрібно взагалі замислюватися над питанням як саме їй
виконувати приписи позитивного права і чи взагалі потрібно їх виконувати.
Вказане підтверджує також і думка Ю. Тихомирова, відповідно до якої поведінка людей
у правовій сфері значною мірою залежить від їх морально-духовних цінностей, недооцінка
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яких за останні роки призвела до суттєвого послаблення ролі людського фактору в розвитку
суспільства та возвеличенню матеріально-грошових стимулів поведінки. При цьому аксіоматичним є те, що визнання або відторгнення моральних цінностей багато в чому породжує
відповідні типи поведінки — від позитивних до вкрай негативних. З цієї причини вельми
актуальним є акцент на ролі та значенні в загальному суспільному розвитку моральних законів взагалі і моральних законів в економіці зокрема. До перших належать: залежність рівня
розвитку інститутів від рівня розвитку моральності, зусиль всього суспільства, спрямованих
на її зміцнення, високий рівень суспільної еліти, підтримка в людині «вічних істин» тощо.
Друга група охоплює специфічні закони морального розвитку економіки, високі моральнодуховні критерії формування економічної суспільної еліти, розвиток позитивних, безконфліктних форм економічної взаємодії осіб тощо [10, с. 105].
Таким чином, ефективність дії правових приписів, тобто їх реальне втілення у відповідних правовідносинах, внаслідок чого забезпечується належний рівень законності та
правопорядку в суспільстві, залежить від поєднання багатьох об’єктивних та суб’єктивних
факторів — соціальних, економічних, ідеологічних, юридичних, моральних тощо. Зазначені фактори тісно взаємодіють між собою, набуваючи свого відображення у свідомості
конкретних суб’єктів права. Зокрема, високий рівень правосвідомості та правової культури
громадян і посадових осіб, який є однією з необхідних умов ефективної дії права, тісно
взаємопов’язаний із рівнем їх моральної свідомості, оскільки специфіка правосвідомості
полягає в її співвідношенні з іншими формами свідомості (моральною, релігійною тощо)
[11, с. 267–277, 478–481].
Суспільна практика сьогодення, і на цьому слід зробити наголос, як ніколи переконливо
свідчить про те, що відмінне знання законодавства, основних положень правової доктрини,
а також засвоєння основних досягнень логіко-правового мислення, які, в свою чергу, є необхідними складовими високого рівня правової культури, ще не гарантує належної реалізації
права відповідними суб’єктами. Це пов’язано насамперед з тим, що при реалізації права у
відповідних правовідносинах має місце поєднання певних правових та моральних чинників у свідомості відповідної особи, які визначають спрямованість тих чи інших дій суб’єктів
правореалізації. При цьому саме моральні чинники, як правило, визначають спрямованість
та характер випадковості конкретного правовідношення, який, поряд із його необхідними
(обов’язковими) якостями, що дають можливість оцінити його з огляду на відповідність або
невідповідність нормативно закріпленому зразку, дозволяє пояснити, чому в кожному окремому випадку однаково юридично передбачені ситуації мають різний характер свого фактичного вираження [12, с. 70–72; 13, с. 11–38; 14, с. 150–191].
У зв’язку із цим, варто зауважити, що навіть при недосконалості відповідного нормативно-правового акта з точки зору його юридичної техніки, відсутності конкретного механізму
дії правових норм, їх колізійності тощо, за умови чіткого усвідомлення відповідною особою
фундаментальних моральних принципів та цінностей, реалізація права у відповідних правовідносинах, як правило, буде досягати позитивного та корисного для суспільства ефекту.
І навпаки, навіть найдосконаліший з юридичної точки зору закон при низькому рівні усвідомлення особою свого морального обов’язку не буде використовуватися належним чином, наслідком чого, врешті-решт, буде поступова деградація суспільства. При цьому слід
пам’ятати, що поняття «дія права» є умовним, оскільки насправді діють відповідні особи як
суб’єкти права і саме від них залежить, яким чином будуть реалізовані правові приписи.
Підсумовуючи наведене вище, вважаємо за доцільне зробити такі висновки:
1) взаємозв’язок права і моралі як соціальних регуляторів набуває свого безпосереднього вираження, насамперед, у сфері реалізації права, тобто у відповідних правовідносинах,
оскільки основною метою як права, так і моралі є упорядкування суспільних відносин на
ціннісних, розумних, суспільно необхідних та корисних засадах;
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2) реальний зміст правовідносин проявляється у фактично-вольовій поведінці їх учасників (суб’єктів), який, як правило, виходить за межі моделі правовідносин, що закріплена у
правових нормах. При цьому на зміст правовідносин впливають не лише норми права, а й
багато інших об’єктивних (наприклад, традиційна для суспільства мораль) та суб’єктивних
чинників (наприклад, рівень суб’єктивного сприйняття і усвідомлення моральних настанов);
3) усвідомлення правових, моральних та інших соціальних норм, так само як і здійснення
відповідних дій у межах визначених правовідносин, безпосередньо залежить від волі і свідомості суб’єктів, зокрема, від ступеня засвоєння ними моральних імперативів. Якщо відповідний суб’єкт, вступаючи у правовідносини, повністю абстрагується від моральних вимог,
то вірогідність настання негативних наслідків його дій або вчинків для інших осіб суттєво
підсилюється;
4) дослідження проблематики правовідносин доцільно здійснювати у контексті взаємодії
та взаємозв’язку права з іншими соціальними регуляторами і, насамперед, з мораллю, оскільки «якість» фактичної поведінки суб’єктів права, яка регулюється правовими нормами, безпосередньо залежить також і від усвідомлених людиною внутрішніх мотивів своєї поведінки
та рівня її моральної свідомості, а не лише від усвідомлення і сприйняття змісту відповідних
норм права.
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Сунєгін С. О. Моральні засади правовідносин: вступ до проблеми
Стаття порушує проблему залежності правовідносин, через які реалізується право, від моральності чи
моральних якостей їх суб’єктів або учасників. Зазначається, що зміст правовідносин — це багатоаспект
не поняття, яке включає в себе юридичний, фактичний та вольовий аспекти. При цьому автор вважає,
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що розуміння змісту правовідносин лише через наявність у їх учасників юридичних прав і обов’язків є
дещо звуженим. Ця позиція аргументується, зокрема, тим, що змістом будь-яких суспільних відносин є
реальна, тобто фактично-вольова поведінка їх учасників. Повною мірою це стосується і правовідносин,
оскільки, по-перше, вони являють собою частину суспільних відносин, які мають правову форму і, подруге, закладена в правовій нормі абстрактна модель правовідносин не може містити всі необхідні якості
конкретного правовідношення у певних темпорально-просторових вимірах. З урахуванням зазначеного,
а також інших аргументів, автор робить висновок, що на зміст правовідносин впливають не лише норми
права, а й багато інших об’єктивних (наприклад, традиційна для суспільства мораль) та суб’єктивних
чинників (наприклад, рівень моральності особистості або суб’єктивного сприйняття і усвідомлення ним
моральних настанов), які значною мірою визначають їх позитивні або негативні наслідки.
Ключові слова: право, мораль, правовідносини, моральність, суб’єкт, правова норма, авторитетність
права, ефективність права.
Сунегин С. А. Моральные основания правоотношений: вступление к проблеме
Статья поднимает проблему зависимости правоотношений, через которые реализуется право, от
нравственности или моральных качеств их субъектов или участников. Указывается, что содержание
правоотношений — это многоаспектное понятие, которое включает в себя юридический, фактический и волевые аспекты. При этом автор считает, что понимание правоотношений только через наличие у их участников юридических прав и обязанностей является узким. Указанная позиция аргументируется, в частности, тем, что содержанием любых общественных отношений является реальное, то
есть фактически-волевое поведение их участников. В полной мере это касается и правоотношений,
поскольку, во-первых, они являются частью общественных отношений, которые имеют правовую
форму и, во-вторых, заложенная в правовой норме абстрактная модель правоотношений не может содержать все необходимые качества конкретного правоотношения в определённых пространственновременных измерениях. С учётом сказанного, а также других аргументов, автор делает вывод, что на
содержание правоотношений влияют не только нормы права, но и много других объективных (например, традиционная общественная мораль) и субъективных факторов (например, уровень нравственности личности или субъективного восприятия и осознания им моральных установлений). Именно
эти факторы в значительной мере и определяют положительные или отрицательные последствия тех
или иных правоотношений.
Ключевые слова: право, мораль, правоотношения, нравственность, субъект, правовая норма, авторитетность права, эффективность права.
Sunegin S. Moral foundations of legal relations: introduction to this matter
The article initiates the matter of dependence of legal relations, through which law is realized by morality
or moral quantities of entities or participants. It is indicated that the content of legal relations is a multiaspect notion that includes juridical, factual aspects and also the one of will. At this the author guesses that
comprehension of legal relations only through the presence of juridical rights and obligations among participants
is narrow. The indicated position is substantiated in particular that the content of any social relationships is a
real, that is, factual will-based behavior of participants. To the full it concerns also legal relations as — first of
all — they (relations) are a part of social relationships having a legal form and — secondly — a law-based abstract
model of legal relations cannot contain all necessary quantities of some concrete legal relation in certain spatialtemporary measurements. Having in mind the above-mentioned and another arguments the author concludes
that the content of legal relations is influenced not only by norms of law, but also many other objective (for
example, traditional social moral) and subjective factors (for example, moral level of a personality or subjective
perception and comprehension of moral imperatives). Just all these factors determines in a significant way
positive or negative consequences of those or other legal relations.
Key words: law, moral, legal relations, morality, subject (entity), legal norm, authority of law, effectiveness
of law.
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П

рирода людини обумовлює її потяг до аналізу та пізнання середовища, яке її оточує.
Знання про світ, в якому вона проживає, формує індивідуальне сприйняття дійсності та
визначає її переконання, характеризує оціночні уявлення про елементи дійсності, з якими
людина взаємодіє. Передусім це стосується суспільства, адже безсумнівною є теза про те, що
людина є біосоціальною істотою і абсолютну більшість свого життя вона проводить саме в
соціумі. Суспільний вимір є головним детермінантом світосприйняття людини. І значну роль
в становленні індивідуальних свідомих переконань відіграє право як домінуючий фактор регламентації суспільного буття. Як слушно зазначає Н. Осипова, право — це такий інструмент
регулювання суспільних відносин, який діє через волю та свідомість людей [1, с. 35]. Саме
цей зв’язок і визначає необхідність пізнання механізмів творення суб’єктивних переконань
індивідів щодо правової реальності.
Дослідження впливу права на індивідуальні переконання суб’єктів є одним з основних
напрямів наукового пізнання не лише юриспруденції, а й таких суміжних наук, як правова психологія та соціологія права. Однак аналіз впливу права на індивідів крізь призму со
ціального буття набув актуальності та доктринальної розробленості лише наприкінці ХХ ст.
Зокрема, означене питання цікавило низку вчених, серед яких необхідно назвати С. Алек
сєєва, А. Аминєва, В. Гоймана, А. Денисову, О. Джужу, В. Казимирчука, В. Касьянова, В. Кудрявцева, Д. Мешкова, В. Нерсесянца, Н. Осіпову, В. Сирих, Т. Тарахонич, Ю. Тихомирова,
Ю. Шемчушенка, Ф. Ямбушева та ін. Втім, на сьогодні соціальний вплив права характеризується наявністю проблемних питань, що стосуються, зокрема, явищ соціальної дійсності, які
визначають характер впливу.
Метою цього дослідження є визначення та аналіз впливу права на правові переконання
індивідів в контексті їх суспільного буття, а також характеристика факторів, що визначають
та обумовлюють такий вплив.
Традиційно поняття «вплив» застосовується для характеристики специфічного типу взає
модії індивідів, у результаті якого відбувається визначення чи зміна внутрішніх переконань
та особливостей характеру, а отже, і поведінки однієї сторони (об’єкта впливу) на підставі
відповідної активності другої сторони (суб’єкта впливу). Характерним для впливу є реалізація на рівні смислових установок та сприйняття їх індивідами як інформації.
Вплив права є унікальним способом віддзеркалення правової реальності у свідомості,
фактично він формує суб’єктивну реакцію на право. Якщо розглядати право як духовний
феномен [2, с. 48], то вплив права є засобом реалізації його духовного потенціалу. Сприймаючи правову дійсність як інформацію, індивід творить власне бачення права, яке визначає не
лише його правові переконання, а і його поведінку. У цьому дослідженні розглядається його
соціальний аспект, тобто такий вплив, що обумовлює суспільне буття суб’єктів. Означена
сфера впливу, втім, є досить широкою і включає в себе вплив на суб’єктивне сприйняття
дійсності індивіда, що визначає його соціальну активність, адже будь-який вплив, результати
якого реалізуються у суспільних відносинах, є соціальним. Такий висновок є правомірним
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лише в тому випадку, якщо розглядати активність індивіда як елемент внутрішньої динаміки
соціуму, який в єдності з діяльністю інших суб’єктів формує певний стан суспільного буття.
Саме в значенні для суспільства і полягає соціальний вплив права.
Пізнання правових явищ крізь призму суспільного виміру, на нашу думку, потребує застосування спеціально-визначеної методики, що традиційно застосовується соціологією. Особ
ливість методології соціології полягає в тому, що вона ґрунтується на емпіричному досвіді,
відводячи теоретичним знанням другорядну роль. Осмислення явищ, що містяться у соціальній площині та входять до сфери соціологічних знань, потребує застосування відповідних методів збору, накопичення та обробки інформації, які поєднуються у понятті соціологічного
дослідження. Соціологічне дослідження — це система логічно послідовних методологічних,
методичних і організаційно-технічних процедур, пов’язаних між собою єдиною метою —
отримати достовірні дані про явище чи процес, про тенденції і протиріччя їх розвитку, щоб
ці дані могли бути використані в процесі управління різними сферами суспільного життя
[3, с. 246].
Для фактичного дослідження умов існування та розвитку процесу становлення правових переконань, автором у 2014 р. було проведено соціологічне дослідження серед студентів-правників старших курсів. Зокрема, однією з цілей цього дослідження визначався аналіз
розуміння ознаки соціальності права. Результати опитування показали, що 47 % опитаних
сприймають соціальність права як його призначення служити на благо суспільства. Відповідно, 41 % визначили соціальність як взаємну обумовленість права та суспільства, 9 % розуміють цю категорію як показник сфери буття людини, в якій діє право, і 3 % пов’язали
соціальність із призначенням права як соціального регулятора.
Як зазначалося, не останнє значення для правової активності суб’єкта мають його
індивідуальні правові переконання, в обсяг яких доцільно включати усі види та прояви
суб’єктивного сприйняття правової дійсності, оціночні судження суб’єкта та мотиваційні
установки. Правові переконання є виключно суб’єктивним явищем, адже формуються залежно від індивідуального складу факторів та умов, тобто явищ соціальної та правової дійсності, під впливом яких у суб’єкта окреслюються та закріплюються його переконання. Їх
значення полягає в тому, що вся правова активність суб’єкта піддається деформації під впливом його світоглядних установок, інтелектуальних і емоційних настроїв, ціннісних уявлень і
відповідних орієнтацій.
Визначення суб’єктивних правових переконань здійснюється у межах так званих напрямів
впливу, під якими варто розуміти способи, через які реалізується вплив права, інформаційні
канали, дія яких реалізує зв’язок між правом та свідомістю індивідів (наприклад, правова
освіта). Варто зауважити, що в цьому випадку до інформації належить і емпіричний досвід та
емоційна реакція на події чи явища, адже вони доповнюють та розширюють правосприйняття особи. Напрями впливу неоднорідні, мають різний склад факторів впливу та різний рівень
впливу на правові переконання.
З метою встановлення дієвості окремих напрямів впливу в процесі опитування респондентам було запропоновано на вибір п’ять напрямів, через які реалізується соціальний вплив
права. Опитувані мали визначити ефективність впливу кожного із напрямів через відповідний коефіцієнт від 1 до 5, де показник 1 позначав найбільший вплив, а 5 — найменший.
Шляхом наступного за опитуванням визначення середнього значення коефіцієнтів по кожному напряму було встановлено, що найбільший вплив на правові переконання опитуваних
має правова освіта (підсумковий коефіцієнт 2,56). Втім, такий показник міг бути наслідком
обраного кола респондентів, а саме студентів юридичного факультету. Наступними за ефективністю шляхами впливу були визначені, по-перше, реальна можливість застосування права для захисту своїх інтересів та реалізації, по-друге, правова соціалізованість індивіда, тобто
рівень його включення в систему правовідносин через засвоєння та сприйняття основ право-
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вої культури суспільства [4, с. 112] (обидва — коефіцієнт 2,87). Далі йдуть орієнтація на громадську думку (3,09), власний досвід (3,28), а також правове виховання (на нашу думку, цей
напрям є аспектом правової соціалізації).
Характерними, на нашу думку, є майже загальна впевненість опитуваних у тому, що формування правових переконань відбувається під впливом не лише правових, а й інших соціальних факторів. Так, на питання, чи погоджуються вони з твердженням про те, що на правові вподобання суспільства впливає не лише право, а й неправові явища (науково-технічний
прогрес, майновий стан населення, діяльність засобів масової інформації та ін.) позитивно
відповіли 97 % респондентів. Зазначені результати свідчать про очевидний нерозривний
зв’язок та взаємну обумовленість правового та соціального.
Як відомо, сфера свідомого сприйняття правової дійсності довгий час була за межами
наукових інтересів юристів. Це й не дивно, адже індивідуальні переконання особи є результатом сукупного впливу значної кількості факторів та умов, що характеризують якісний аспект правового буття. Сучасність, однак, вимагає інтенсифікації пізнання передумов
становлення правових вподобань, типових для окремо дослідженого соціуму, що обумовить можливість підвищення таких важливих для суспільного розвитку феноменів, як правосвідомість, правосприйняття та правова культура населення. Адже, на думку М. Орзіха,
право багато в чому виконує свої завдання завдяки інформаційно-психологічному впливу
на особистість [5, с. 61].
Подібно до напрямів впливу, роль окремих умов соціального впливу права на становлення правових переконань є неоднорідною та характеризується різною ефективністю. Застосовуючи метод визначення коефіцієнтів, було встановлено, що найбільше впливає на правові
переконання у суспільстві діяльність правоохоронних органів та органів судової влади (коефіцієнт 3,19). Майже однакове значення мають правова культура населення (3,25) та стан
правової освіти (3,28). На третьому місці за ефективністю впливу на свідомість індивідів знаходяться соціальна доцільність законодавства (3,43), його юридична якість (3,5) та стан правозастосовної практики (3,59). До менш значущих умов впливу права було віднесено правовий конформізм (3,93) та якість політичної волі.
Обов’язковим елементом суб’єктивного сприйняття дійсності є оціночні судження індивіда стосовно елементів середовища, що його оточує. Індивідуальні вподобання, інтереси та
пріоритети суб’єктів обумовлюють ознаку соціальної доцільності ідеологічного змісту, яким
наділяються фактори впливу: він може бути як соціально корисним, так і шкідливим. У механізмі впливу права обов’язок ідеологічного «забарвлення» впливу покладається на його умови, які, як було визначено, є якісними характеристиками факторів впливу. Тобто негативною
умовою соціального впливу права є ознака фактора впливу права, що наділяє його суспільно
шкідливим змістом і негативно впливає на правові переконання індивідів та низький рівень
правової культури населення.
Проведене опитування показало, що, на думку респондентів, найбільш шкідливий вплив
на правові переконання індивідів має розвиток у суспільстві так званої «тіньової нормо
творчості» — не санкціонованих державою норм-регуляторів, що творяться суспільством
чи окремими соціальними групами і замінюють собою офіційне законодавство (коефіцієнт
3,4). Не менш значущою проблемою видається неврахування законодавцем принципу соціального компромісу, тобто врахування інтересів всіх прошарків населення при прийнятті
нормативно-правових актів (3,5). Серед інших кризових явищ у правовій реальності, що негативно позначаються на переконаннях індивідів, є відсутність механізмів реалізації юридичних можливостей (3,68), застарілість та неактуальність законодавства (3,84), невідповідність
соціальної мети закону потребам суспільства (3,9), наявність прогалин у законодавстві (4,09),
відсутність мотиваційно-стимулюючого ефекту нормативно-правових актів (4,15), низький
рівень законотворчої техніки (4,31), низький рівень правосвідомості та правової культури
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суспільства (4,31), порушення соціалізації особистості (4,62) та низький рівень інформаційно-правового забезпечення.
Проведене дослідження обумовлює такі висновки. Правове буття віддзеркалюється у свідомості індивідів у вигляді індивідуального сприйняття правової реальності та формуванням
відповідних оціночних суджень щодо права, його справедливості, корисності та доцільності застосування. Процес творення правових переконань суб’єктів є елементом соціального
впливу права і реалізується як наслідок сприйняття особою правової дійсності. Становлення
правових переконань відбувається у результаті дії факторів та умов впливу: до факторів належать правові та соціальні об’єкти і явища, що здійснюють або сприяють здійсненню соціального впливу права, а умовами є якісні ознаки факторів, які характеризують те, наскільки
соціально доцільними та корисними є правові переконання індивідів, що формуються під їх
впливом. Умови та фактори впливу є нероздільними і лише в понятійній єдності підлягають
науковому аналізу.
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Тарабукін О. Ю. Соціальний вплив права як фактор становлення правових переконань особи
Автор досліджує питання впливу права на внутрішні переконання індивідів. У статті розглядається явище соціального впливу права як фактор становлення у суб’єктів особистісних оцінок правової реальності. Розглядається характер впливу права на правові переконання індивідів у контексті їх
суспільного буття, досліджуються фактори, що визначають та обумовлюють такий вплив. На підставі
результатів соціологічного дослідження аналізуються явища соціальної та правової дійсності, що визначають правові переконання індивідів. Визначається специфіка окремих напрямів впливу та аналізується їх ефективність на становлення правових переконань. Робиться акцент на проблемі негативних умов соціального впливу права, які негативно впливають на правові переконання населення та
обумовлюють низький рівень правової культури в суспільстві.
Ключові слова: правові переконання, соціальний вплив права, індивід, фактор впливу, право
сприйняття.
Тарабукин А. Ю. Социальное воздействие права как фактор становления правовых убеждений личности
Автор исследует вопросы воздействия права на внутренние убеждения индивидов. В статье рассматривается явление социального воздействия права как фактор становления у субъектов личностных
оценок правовой реальности. Рассматривается характер воздействия права на правовые убеждения
индивидов в контексте их общественного бытия, исследуются факторы, которые определяют и обусловливают такое влияние. На основании результатов социологического исследования анализируются
элементы социальной и правовой действительности, определяющие правовые убеждения индивидов. Определяется специфика отдельных направлений влияния и анализируется их эффективность
на становление правовых убеждений. Акцент делается на проблеме негативных условий социального
воздействия права, которые негативно влияют на правовые убеждения населения и обусловливают
низкий уровень правовой культуры в обществе.
Ключевые слова: правовые убеждения, социальное влияние права, индивид, фактор влияния, правосприйняття.
Tarabukin О. Social impact of the law as a factor of legal convictions
The author examines the impact of law on internal beliefs of individuals. In the article considered the
phenomenon of social influence law as a factor in the formation of personality assessments in business legal
reality. View the impact of law on legal convictions of individuals in the context of their social life, examines
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the factors that determine a cause and effect. Based on the results of the survey, analyzed the elements of social
and legal reality, which are determining legal convictions of individuals. Determine by the specific individual
areas of influence and analyze their effectiveness in establishing a legal opinion. Is observed on the problem of
negative social impact right conditions that adversely affect the rights of public opinion and cause a low level of
legal culture in society.
Key words: legal opinion, social impact of law, individual, influence.
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ
В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

С

вітоглядний та методологічний плюралізм, що сформувався у юридичній літературі, виводить на новий рівень розуміння більш загальних проблем теорії права, а саме розуміння права. Незважаючи на формування нової парадигми права, в основу якої покладено
ідеї свободи та рівності, право продовжує виконувати основну соціальну функцію — бути
особливим регулятором суспільних відносин. Право є інституційним утворенням, за допомогою якого встановлюються моделі поведінки суб’єктів, визначаються суб’єктивні права
та покладаються юридичні обов’язки, гарантовані державою, закріплюється правовий статус
суб’єктів, забезпечується порядок у суспільстві, реалізується мета та встановлюються межі
правового регулювання. Поряд зі спеціально юридичним впливом, право чинить загальносоціальний, інформаційно-психологічний, культурно-виховний вплив на суспільне життя та
поведінку суб’єктів. Важливе місце у цьому процесі належить механізму правового впливу та
його складовим, серед яких важливе місце відводиться правосвідомості.
Окремі аспекти щодо механізму правового впливу та його складових досліджувалися
у радянській та пострадянській науковій літературі, про що свідчать праці С. Алексєєва,
В. Бабкіна, С. Бобровник, Є. Бурлая, А. Вітченко, В. Горшеньова, С. Гусарєва, Д. Керімова,
М. Козюбри, Л. Луць, М. Матузова, О. Мельник, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Е. Пенькова,
Н. Пархоменко, П. Рабіновича, О. Тихомирова, Н. Тарасова, В. Сорокіна, В. Сирих, В. Селіванова, О. Ющика та ін.
Метою цієї статті є з’ясування місця та ролі правосвідомості у механізмі правового впливу.
Правосвідомості відводиться особлива роль серед психологічної, культурно-виховної та
ідеологічної форм прояву правового впливу. Правова інформація, що міститься у нормі права,
спрямована на невизначене коло осіб, здійснює на них певний психологічний вплив, виконує роль стимулятора правомірної поведінки, чи навпаки, обмежує їх потенційну активність.
Культурно-виховний вплив права зумовлений тим, що юридичні приписи є відображенням
конкретних духовних, культурних, політичних та інших цінностей, що мають місце у суспільстві в конкретний історичний період часу [1, с. 8]. У нормі права відтворюються культур-
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ні, духовні цінності суспільства, встановлюються суб’єктивні права та юридичні обов’язки,
які відповідають цим цінностям, закріплюються межі поведінки суб’єктів, що має виховне
значення та формує їх правову свідомість.
Функціональною складовою правового впливу є його механізм. Механізм правового впливу є системним утворенням, сукупністю послідовно організованих, правових засобів та інших
явищ правової дійсності, які перебувають у певному взаємозв’язку і забезпечують досягнення
соціально корисних цілей. Правовим засобам належить важливе місце в механізмі правового
впливу. С. Алексєєв наголошує, що правові засоби — це категорія загального та універсального порядку, що охоплює весь юридичний інструментарій — як юридичні норми, так і всі інші
юридичні інструменти, а головне, «структури» (конструкції) юридичної регуляції [2, с. 206 ].
Сьогодення вимагає аналізу правових засобів не лише з позицій догми права та юридичного позитивізму, аналізуючи лише підходи щодо їх розуміння, виокремлюючи їх особливості, а й враховуючи їх рівневий характер, визначаючи взаємозв’язок правових засобів між
собою та з іншими явищами правової дійсності.
Аналіз механізму правового впливу необхідно здійснювати не тільки з теоретичного погляду, а й враховуючи методологічний потенціал. Інструментальний підхід до розуміння
механізму правового впливу дає змогу розглянути цю категорію через сукупність засобів
впливу та інших правових явищ (правової ідеології, правової культури, принципів права
тощо), а в основі системного підходу лежить аналіз цих компонентів як цілісної системи,
що зорієнтована на досягнення цілісності об’єкта дослідження, формування у ньому багатоманітних типів зв’язків. Важливим в аналізі механізму правового впливу є необхідність
показати його складові в системно-динамічному вигляді, наголосити на їх спрямованості
на досягнення результату, поставлених законодавцем цілей; висвітлити у зв’язку з цим специфічні функції, які їм притаманні, показати їх зв’язок і взаємодію між собою та з правовою реальністю. Механізм правового впливу слід також розглядати з погляду діяльнісного
підходу. Такий підхід дає змогу переосмислити традиційну проблематику, виокремити низку нових фундаментальних проблем, усвідомити деякі категорії, тісніше зв’язати юридичну
теорію з практикою [3, с. 24].
Поряд із механізмом правового впливу в юридичній літературі виокремлюють правовий
механізм. Досить вдало, на нашу думку, сформулював бачення сутності правового механізму
К. Шундіков, який зазначає, що правовий механізм являє собою необхідний і достатній для
досягнення конкретної юридичної цілі системний комплекс юридичних засобів, організованих послідовно і діючих поетапно, відповідно до нормативно заданої схеми (процедури)
[1, с. 42]. Зазначене свідчить, що правовий механізм — це певна конструкція, яка передбачає
дію послідовно організованих юридичних засобів, які дають можливість досягти конкретну
юридичну мету з дотриманням відповідної процедури. Кожна ланка такого механізму є самостійним комплексом юридичних засобів. Правові механізми притаманні як теорії держави і
права, так і різним галузям права.
С. Комаров характеризує механізм правового впливу з погляду статики й динаміки. На його
думку, з погляду статики зазначена категорія збігається з категорією «правова надбудова», під
якою розуміють усю сукупність юридичних явищ, що виростають над економічним базисом.
З погляду динамічної сторони, механізм правового впливу розглядається як взаємодія та співвідношення всіх правових засобів, за допомогою яких здійснюється правовий вплив [4, с. 415].
Важливе місце серед компонентів механізму правового впливу належить правовій свідомості, яка є засобом відображення існуючих суспільних відносин. Насамперед, звернемо увагу на
її особливості. Правосвідомість є суб’єктивним явищем, зміст якого становлять: правові ідеї,
цінності, поняття; суб’єктивне ставлення до чинного права як феномену суспільного життя;
уявлення людей про минуле чи бажане право; емоційні реакції на різноманітні правові явища
та процеси, вчинки людей, особливо представників влади, та інші духовні елементи [5, с. 541].
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В. Сирих розглядає правосвідомість через такі категорії, як знання та оцінки. Саме через знання знаходять відображення такі соціальні явища, як право (в багатоманітності його зв’язків з
іншими соціальними явищами, такими як законодавство та ті, що містяться у ньому норми
права); юридична практика як діяльність компетентних органів держави із підготовки та прийняття нормативно-правових актів; діяльність державних органів, громадян та інших осіб із
реалізації норм права в конкретних правовідносинах, діяльність органів держави та суспільства
по боротьбі з правопорушниками; відомості щодо історії становлення та розвитку права як соціального явища. Оцінки як складова правосвідомості, які дають громадяни, їх об’єднання та
інші особи діючому праву та практиці його реалізації в конкретних відносинах [6, с. 133].
У юридичній літературі більшість вчених розуміють правосвідомість як сукупність ідей,
поглядів, уявлень про те, яким повинно бути право з погляду його справедливості, доцільності, ефективності у впровадженні цінностей, визнаних у суспільстві, та тих, що формується
на їх основі оцінок та почуттів [7, с. 330]. Доповнюючи це визначення правової свідомості, В.
Лазарєв і С. Липень наголошують, що правова свідомість — це одна із форм суспільної свідомості, що являє собою сукупність поглядів, ідей, концепцій, оцінок, почуттів, емоцій людей
стосовно всієї юридичної дійсності [8, с. 394]. Вчені акцентують увагу на тому, що правова
свідомість є однією із форм суспільної свідомості та перебуває у взаємозв’язку з юридичною
дійсністю. За допомогою правових ідей, поглядів, теорій вона взаємодіє з іншими явищами
юридичної дійсності. Поряд із цим у юридичній літературі наголошується, що правосвідомість — це складне структурне утворення, яке відображає, з одного боку, об’єктивну дійсність, суспільне буття, суспільні відносини, а з другого — є специфічним правовим впливом
на цю дійсність, правові зв’язки та відносини [9, с. 357]. У цьому визначенні акцентується
увага на тому, що через правову свідомість відображаються існуючі в суспільстві суспільні
відносини, які потребують нормативного впливу, та поряд із цим ті відносини, які вже закріплені правовою нормою.
Правосвідомість набуває свого відображення на різних стадіях правотворчого процесу,
впливає на шляхи удосконалення та реформування законодавства, на функціонування та
розвиток правової системи. Під впливом складових правової свідомості формуються установки на правову поведінку, здійснюється реалізація правових приписів. В. Кулапов та
О. Малько розширюють сферу впливу правосвідомості, наголошуючи, що правосвідомість
є внутрішньо ідеальною детермінантою юридичної діяльності: у правотворчій діяльності при
створенні юридичних приписів, у правозастосовній практиці органів держави та посадових
осіб при вирішенні конкретних життєвих ситуацій сприяє вибору суб’єктами правовідносин
законослухняної поведінки, при наявності прогалин у праві правозастосовний суб’єкт керується власною правосвідомістю [10, с. 180].
Правосвідомість є явищем суб’єктивним, на відміну від права, яке є субстанційним,
структурованим явищем об’єктивної дійсності. Зазначене дає можливість говорити про роль
та місце правосвідомості поряд із різноманітними типами праворозуміння. Так, С. Легуша
стверджував, що прибічники природно-правової концепції акцентують увагу на ідеальному
вимірі права — свободі, що є властивою індивідуальній правосвідомості, то для прибічників
юридичного позитивізму та його крайнього прояву легізму характерним є його відрив від соціального та етичного змісту права, ігнорування будь-якої індивідуальної правосвідомості.
Правотворча діяльність держави навіть при етатистському праворозумінні проходить через
професійну правосвідомість [11, с. 133]. Зазначене дає можливість класифікувати правосвідомість залежно від суб’єктів на індивідуальну та колективну. Поряд із цим колективна правосвідомість може бути груповою, масовою та суспільною [12, с. 299]. Низка вчених дає дещо
іншу класифікацію правосвідомості, поділяючи її залежно від запропонованого критерію на
суспільну, групову та індивідуальну. У межах групової правосвідомості виокремлюють такий
її підвид, як професійна правосвідомість [10, с. 181].

346

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Тарахонич Т. І. Правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу

Структурно правосвідомість відображена на двох рівнях: повсякденному та теоретичному.
Повсякденна правосвідомість формується у процесі життєдіяльності суб’єктів, виражається
через емоції, почуття, думки, ідеї та існує у формі правової психології. Теоретична правосвідомість, як слушно зазначають В. Кулапов та О. Малько, відображає внутрішні, сутнісні
сторони правових явищ в абстрактній, систематизованій формі через ідеї, категорії, принципи, гіпотези, теорії, доктрини тощо та існує у вигляді правової науки та правової ідеології
[10, с. 180–181]. Структурний поділ правосвідомості дає можливість С. Алексєєву наголосити, що поділ права на складові — правову ідеологію та правову психологію — не є свідченням
органічної цілісності правосвідомості [13, с. 140].
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що ідеологічний аспект правосвідомості формується
під впливом узагальнених, систематизованих знань, поглядів, концепцій щодо правової реальності. Поряд із цим правова реальність усвідомлюється не лише на рівні знань, теорій, а й існує
на рівні емоцій, почуттів, настроїв, що свідчить про психологічну складову правової свідомості.
У механізмі правового впливу правосвідомість виконує інформаційну, ціннісно-орієнтаційну та ідеологічну функції. У юридичній літературі зазначається, що метою ідеологічної
функції правосвідомості є формування позитивного ставлення суспільства в цілому та кожної людини зокрема до явищ правової дійсності, правових норм та їх безпосередньої реалізації. Поряд із цим інформаційну функцію правосвідомості низка вчених ототожнює з мотиваційною формою впливу права, наголошуючи, що правовий вплив на свідомість людини
визначає її ставлення до права як соціального інституту та загальнообов’язкового регулятора
суспільних відносин [14, с. 297].
Поряд із цим С. Алексєєв зазначає, що правосвідомості властиві деякі аспекти нормативності, що знаходить свій прояв в усвідомленні обов’язковості юридичних норм, ідеї за
конності та разом з тим критерії правильності, соціальної виправданості певної поведінки
[13, с. 140–141].
Для правосвідомості характерною є поведінкова та оціночна сторона. Оціночна складова правосвідомості знаходить свій прояв у системі уявлень, поглядів, оцінок об’єктивної
реальності, юридичної діяльності суб’єктів. Процес оцінювання залежить від виду правосвідомості: загальна, групова, індивідуальна правосвідомість. В індивідуальній правосвідомості важливе місце належить самооцінці суб’єкта. Самооцінка залежить від об’єктивних та
суб’єктивних факторів. Як свідчить практика, значний вплив на самооцінку мають зміни в
суспільно-політичному житті, економічні фактори, ефективність національного законодавства, нові підходи до регулювання та упорядкування суспільних відносин. Разом з тим на
самооцінку істотно впливає реакція особистості на ці зміни, співвідношення реальної та бажаної поведінки суб’єкта, громадська думка щодо діяльності державних органів, ефективності правового регулювання. Система вчинків особистості в різних умовах, різних ситуаціях
становить поведінковий аспект правосвідомості. Знання законів, їх адекватна оцінка, вміння
виділяти основне, суттєве, правильно приймати рішення, високий рівень відповідальності та
інші фактори суттєво впливають на поведінку суб’єктів. Правова спрямованість поведінки
також залежить від системи інтересів та потреб особистості. Поряд із цим домінуючою є ціннісна складова поведінки суб’єктів.
Правосвідомість формується у суспільстві, державі під впливом конкретно-історичних
умов; їй належить важливе місце в механізмі правового впливу поряд із правовою культурою,
принципами права та іншими правовими явищами; вона є різновидом свідомості людини,
формою відображення певних явищ, процесів через систему правових оцінок, поглядів, уявлень; через правосвідомість відображається ставлення суб’єктів до права, відбувається його
оцінка з точки зору його необхідності, дієвості, з урахуванням потреб та інтересів суспільства, держави, окремих громадян; для неї є характерним поведінковий аспект, оскільки під
впливом правосвідомості формуються установки на бажану поведінку в суспільстві; право-
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свідомість впливає на правотворчий та правореалізаційний процес, на процес створення та
впровадження у життя норми права; через систему оцінок, поглядів, уявлень формуються
критерії ефективності правового регулювання.
Узагальнюючи сказане, слід зазначити, що:
• у переважній більшості наукових праць механізм правового впливу аналізується з погляду інструментального підходу як сукупність власне правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації та застосування), так і інших правових явищ (правосвідомості,
правової культури, правових принципів, правотворчого процесу);
• використання у межах правового впливу на суспільні відносини різноманітного юридичного інструментарію (правових засобів, інших правових явищ), дає змогу визначити його
ефективність у конкретних умовах, обрати найбільш оптимальні варіанти їх поєднання,
спрогнозувати їх результативність;
• у процесі аналізу механізму правового впливу визначено місце правосвідомості як
психологічного аспекту правового впливу серед інших його компонентів та здійснено характеристику правосвідомості крізь призму використання суміжних із нею категорій.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Шундиков К. В. Механизм правового регулирования : учеб. пособ. / К. В. Шундиков ; под ред.
А. В. Малько. — Саратов : СГАП, 2001. — 104 с.
Алексеев С. С. Линия права / С. С. Алексеев. — М. : Статут, 2006. — 461 с.
Кривицький Ю. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового регулювання /
Ю. Кривицький // Підприємництво, господарство, право. — 2010. — № 10. — С. 22–25.
Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. Комаров. — 7-е изд. — СПб. :
Питер, 2008. — 512 с.
Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.] ;
за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — Х. : Право, 2009. — 584 с.
Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. Сырых. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЗАО Юстицинформ, 2007. — 704 с.
Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник / А. Ф. Черданцев. — М. : Юрайт-М, 2001. — 432 с.
Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 634 с.
Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособ. / М. М. Рассолов, В. П. Малахов,
А. А. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2011. — 447 с.
Кулапов В. Л. Теория государства и права : учебник / В. Л. Кулапов, А. В. Малько. — М. : Норма:
ИНФА-М, 2011. — 384 с.
Легуша С. М. Місце і роль правосвідомості в юс натуралізмі та етатизмі / С. М. Легуша // Правова держава. — Вип. 20. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. —
С. 133–140.
Теория государства и права : учебник / кол авт. ; отв. ред. А. В. Малько. — 4-е изд., стер. — М. :
КНОРУС, 2012. — 400 с.
Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алексеев. — 2-е изд., перераб., и доп. — М. :
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 576 с.
Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу / О. Ю. Тарабукін // Альманах
права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — Вип. 4. — С. 296–299.

Тарахонич Т. І. Правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу
У статті охарактеризовано підходи до розуміння механізму правового впливу, визначено його співвідношення із правовим механізмом. З’ясовано розуміння таких важливих категорій юридичної науки, як свідомість, суспільна свідомість. Звернено увагу на поняття та охарактеризовано особливості
правосвідомості. Визначено місце правосвідомості в структурі механізму правового впливу.
Ключові слова: свідомість, суспільна свідомість, правосвідомість, механізм правового впливу, правовий механізм, правові засоби.
Тарахонич Т. И. Правосознание и его место в механизме правового влияния
В статье дана характеристика подходов к пониманию механизма правового влияния, определено
его соотношение с правовым механизмом. Определено понимание таких значимых категорий юриди-
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Тєлькінєна Т. Е. Кореляція правосвідомості дворян та їх ролі у відносинах лобіювання прав підданих…
ческой науки, как сознание, правосознание, обращено внимание на понимание и особенности правосознания. Определено место правосознания в структуре механизма правового влияния.
Ключевые слова: сознание, общественное сознание, правосознание, механизм правового влияния,
правовой механизм, правовые средства.
Tarakchonych T. Legal awareness and its place in the mechanism of legal action
This paper describes approaches to understanding the mechanism of legal action, defined its relationship
with the legal mechanism. It was found understanding of important categories of legal science as consciousness,
social consciousness. Attention is paid to the concept and describes the features of justice as part of social
consciousness. The place of justice in the structure of legal enforcement mechanism.
Key words: awareness, social awareness, legal awareness, legal enforcement mechanism, the legal mechanism
and legal means.
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КОРЕЛЯЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ДВОРЯН
ТА ЇХ РОЛІ У ВІДНОСИНАХ ЛОБІЮВАННЯ
ПРАВ ПІДДАНИХ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ ст.)

Л

обіювання в Російській імперії у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. є складним політико-правовим явищем, ґрунтовне вивчення якого не є можливим без аналізу правосвідомості усіх суб’єктів названих відносин. Для здійснення більш глибокої реконструкції
дій лобістів та кращого розуміння їх ефективності варто досліджувати стан їхньої правосвідомості.
Може постати питання: чому автор виокремила саме дворян як лобістів прав підданих у
Російській імперії названого вище періоду? Враховуючи те, що засадничим принципом лобіювання є вчинення саме легального тиску на органи влади задля законодавчого закріплення
інтересів окремих груп, дворяни як лобісти мали більше можливостей, аніж особи, що належали до інших станів. Так, Дворянські зібрання могли укладати звернення, клопотання та
надавати їх до визначених законом установ [1]. Закон також дозволяв їм особисто звертатися
до Комісії прохань, яка розглядала три види звернень: скарги, клопотання щодо нагород,
проекти (розділ VIII) [2]. Дворяни, на відміну від інших підданих, були в змозі достатньо широко використовувати й неофіційні методи лобіювання прав та свобод: окремі особи укладали записки-проекти та розповсюджували їх особисто або через друзів, знайомих у середовищі
вищих чиновників та усіх, хто мав доступ до імператорського двору. На тлі започаткування
підготовки протягом 1857–1859 рр. правової реформи дворянам було надано нові можливості
для захисту передусім власних економічних прав: через участь у роботі губернських комітетів
дворян з поліпшення та облаштування побуту поміщицьких селян [3, с. 4–5; 4, с. 167–168],
Редакційних комісій [5, с. 28]. Отже, бачимо, що правосвідомість — це лише один із багатьох
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факторів (чинників), що корелює лобістські дії, зокрема й дворян. Серед інших вагому роль
має законодавче забезпечення відповідної діяльності.
Зазначимо, що фахівцями з історії права вивчалися лише окремі аспекти обраної автором
проблематики. Наприклад, групова правосвідомість (окремих соціально-юридичних груп):
вітчизняною дослідницею О. Атоян [6], російським істориком права С. Рузиним [7], а суспільна правосвідомість у Російській імперії — представником сучасної саратовської школи
права Р. Байніязовим [8].
Метою статті є виявити кореляційний зв’язок між правосвідомістю дворян та їх роллю у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
Хронологічні межі визначено періодом, коли законодавством Російської імперії спочатку
дворянам, а потім й іншим станам було надано нові можливості з лобіювання власних інтере
сів: у процесі підготовки правової реформи 1861 р. шляхом запровадження органів земського
та міського самоврядування.
Джерельна база складається із записок-пропозицій на адресу імператора, які укладалися
особами, що належали до стану дворян, спогадів тих, хто у той чи інший спосіб долучився до
лобіюванні прав підданих Російської імперії, журналів земських зібрань Катеринославської
губернії, документальних матеріалів, укладених у процесі підготовки законодавства, яким
регулювалися вибори до Державної думи.
Методологічним підґрунтям цієї статті є таке. Погоджуємося із достатньо поширеною серед наукового загалу думкою про те, що взаємодія між чисельними ознаками, що притаманні
будь-яким явищам, процесам, в тому числі й політико-правовим, не має характеру простої
пропорційної залежності між ними. На підставі цього положення вивчаємо зв’язок між правосвідомістю дворян та їх місцем у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії
другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як такий, що є корелятивним. Такі підходи до визначення зв’язків, взаємодії, впливів між тими чи іншими явищами певною мірою використовуються у вітчизняній юридичній науці [9; 10].
Автор вивчає зв’язок правосвідомості дворян та їх ролі у лобіюванні прав та свобод підданих Російської імперії відповідно до антропологічного підходу: російські піддані сприймаються не тільки носіями прав та обов’язків, а й суттєвим фактором правового життя, тому що
у той чи інший спосіб беруть участь у створенні об’єктивного права своєю волею, діяльністю,
свідомістю.
Нами також було застосовано теорію правосвідомості, відповідно до якої було виділено
окремі структурні елементи та види цієї форми суспільної свідомості дворян як суб’єктів відносин лобіювання у Російській імперії названого вище періоду.
Деякі риси, притаманні правосвідомості дворян, можна визначити на підставі аналізу текстів перелічених вище джерел. Наголошуємо, що наведений нижче перелік не є вичерпним.
На індивідуальному та груповому рівні значна частина дворян усвідомлювала, що всі піддані у Російській імперії мусять бути наділені основними особистими, економічними правами та свободами. Керуючись цим, окремі дворяни пропагували ідею започаткування правової реформи, в процесі якої кріпосним сільським обивателям необхідно було б надати ті
особисті та економічні права, яких вони не мали згідно з чинним на той час законодавством
(наприклад, записки К. Кавеліна [11], Ю. Самаріна [12], пропозиції О. Кошелєва [13]). Може
виникнути запитання: наскільки поширеними були такі погляди щодо необхідності розширення особистих та економічних прав підданих Російської імперії? Можливо, прихильниками відповідних новацій у законодавстві Російської імперії були лише окремі особи, що
належали до стану дворян: ті, що отримали юридичну освіту, були знайомі з європейським
державним законодавством та суспільними практиками, мали ліберальні політичні погляди
тощо. Але спогади сенатора Я. Соловйова [14], двох із делегованих губернськими комітетами
з поліпшення побуту сільських обивателів до Редакційної комісії О. Кошелєва (додаток 6)
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[13], та О. Унковського [15, с. 132] свідчать про інше: названа вище риса була ознакою не
тільки індивідуальної, а й групової правосвідомості дворян.
Сприйняття держави у свідомості дворян Російської імперії, як видається, не було однозначним. Власна другорядність у відносинах із монархом була для них беззаперечною. У той
же час ставлення дворян до столичних сановників та місцевої бюрократії загалом було швидше негативним, ніж позитивним. У тогочасному дворянському середовищі поширеним було
переконання у тому, що чиновники спотворюють «благі наміри» глави держави та є «зайвою
ланкою» у відносинах між станом дворян та імператором. На підставі цього, дворян умовно
можна поділити на тих, хто не тільки під час несення служби, а й після виходу у відставку у
своїх діях застосовував професійну правосвідомість чиновників і тих, хто ідентифікував себе
саме з привілейованим станом дворян, який мусить замість бюрократії обійняти місце «першого помічника» імператора.
На прикладі підготовки правової реформи 1861 р. можемо говорити про те, що вищі чиновники Російської імперії (наприклад, міністр внутрішніх справ С. Ланський, голова Особливої
комісії М. Мілютін) відмовляли навіть такій нечисельній соціально-юридичній групі підданих,
як дворяни у праві повноцінної участі у законотворчій діяльності і сприймали їх представників
лише як маріонеток цього процесу. Навіть на початку ХХ ст., під час розробки законопроекту
про вибори до державної думи від 6 серпня 1905 р., стара гвардія бюрократів (член Державної
Ради А. Стишинський та інші) була переконана у тому, що представницький орган потрібен
як помічник держави, а право голосу є обов’язком підданих [16, с. 103–104]. Нове покоління
дворян-бюрократів (зокрема, голова Комітету міністрів С. Вітте, міністр фінансів В. Коковцов)
вже бачило у виборчому законодавстві компроміс: задоволення визрілої громадянської активності частини населення та забезпечення інтересів держави [16, с. 131–132; 17, с. 78].
Окремі особи, що належали до іншої частини дворян, ініціювали розробку і прийняття
законів, якими істотно було б збільшено обсяг політичних прав і свобод не тільки цієї со
ціально-юридичної групи, а й усіх підданих Російської імперії. Із найбільш відомих у науковій літературі відповідних прикладів є такі: записки-проекти М. Позена (квітень 1856 р.,
1857 р.) [18], М. Безобразова (травень 1856 р.) [19], декілька колективних та індивідуальних
записок «делегатів» губернських комітетів до Редакційної комісії (листопад 1859 р.) [13; 15,
с. 58–75; 20, с. 939], ініціативи О. Кошелєва (1847 р., 1850 р., 1854 р.,) (додаток четвертий,
«б») [13], С. Мальцова (вересень 1858 р., грудень 1859 р.) (викладення основних положень
проекту адреси див.: [19]). Загальновідомими є також звернення губернських дворянських
зібрань: Московського та Тверського 1862 р. [21, с. 77; 22], Московського, Петербурзького,
деяких провінційних протягом 1865–1866 рр. [23; 24, с. 250].
Становий характер як ознака групового виду правосвідомості дворян проявлявся, зокрема, у тому, що (в цілому) вони не пропагували (пропонували) уніфікувати (в цілому) правовий
статус підданих, незалежно від їх станової приналежності. Так, непоодинокими є приклади у
діяльності Катеринославського губернського земського зібрання, які засвідчують «ревнощі»
гласних-дворян щодо сільських обивателів: вважали, що органи земського самоврядування
піклувалися про інтереси, передусім сільських обивателів, хоча платниками земських податків були особи, що належали до усіх станів [25, с. 9–10]. Ініціаторами земських клопотань,
предметом яких є інтереси сільських обивателів, мусили бути, на думку деяких гласних-дворян, самі гласні від сільських обивателів, а не гласні-дворяни (див., наприклад: [26; 27]).
Проявом законослухняності, безумовно, є розуміння дворянами, яких певним чином
було залучено до законотворчості або управлінської діяльності, необхідності дотримання
формальних правил, зокрема виписаної процедури розробки законопроекту щодо відміни
кріпосного права, регламенту роботи губернських комітетів із поліпшення побуту сільських
обивателів [28, с. 297–298], Редакційної комісії з селянського питання [29, с. 617–618], губернських земських зібрань [27].
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Тепер стисло розглянемо окремі прояви впливу перелічених вище ознак правосвідомості
дворян на їх дії у ролі суб’єктів лобіювання прав підданих у Російській імперії протягом другої половини ХІХ — на початку ХХ ст.
Завдячуючи усвідомленню значною кількістю дворян потреби у тому, щоб існував певний
паритет прав фізичних осіб, які були суб’єктами земельних відносин, саме ця група підданих,
а не держава фактично, і стала ініціатором започаткування правових реформ у Російській
імперії у середині ХІХ ст.
Пріоритетним предметом лобіювання з боку авторів найбільш відомих серед наукового
загалу проектів правових реформ (1855 р. — початок 1856 р.) було надання особистої свободи
та розширення обсягу економічних прав сільських обивателів, що були прикріпленими до
земель дідичів. Автори записок-проектів правових реформ, як представники стану дворян,
довели, на нашу думку, його спроможність співвідносити свої корпоративні майнові інтереси
з інтересами сільських обивателів. Тому, на наше переконання, їх можна вважати ситуативними лобістами інтересів сільських обивателів.
Окрім цього, мала місце ініціатива із запровадження у державно-правове життя Російської імперії загальнодержавного представницького органу, що автоматично призвело б до
істотного розширення політичних прав стану дворян (у разі станового характеру названої інституції) або усіх станів, якщо парламент був би загальностановим. Укладачі відповідних записок не дотримувалися радикальних політичних поглядів, були законослухняними й лояльними до держави підданими, що дає змогу припустити наявність подібних настроїв не лише
в окремих осіб, а й серед певної частини стану дворян. Тобто, як видається, можна говорити
про достатньо високий рівень потенціалу дворян як лобістів політичних прав підданих Російської імперії. Активне лобіювання дворянами протягом кінця 1850-х — початку 1860-х років
власних політичних прав сприяло наділенню усіх станів правом на місцеве самоврядування
шляхом запровадження земських і міських органів самоврядування.
Етатизм дворян визначив їх роль у відносинах лобіювання як «прохачів», а не осіб, що вимагають. Пам’ятаємо, що сутністю лобіювання є законний (легальний) тиск на органи влади.
На прикладі роботи Катеринославського губернського земського зібрання можна переконатися, що бажання скрупульозно дотримуватися чинного законодавства дещо звужувала
коло лобістів. Так, предмет земських клопотань законом не було чітко визначено [30], і певна
частина гласних не підтримувала ті звернення, зміст яких можна було трактувати неодно
значно, навіть якщо метою їх укладання був захист інтересів широкої громадськості (місцевої громади) (див., наприклад: [31, с. 8–9]). Зрозуміло, що у таких випадках гласні-дворяни
значною мірою керувалися почуттям самозбереження: пам’ятали про адміністративні покарання «активістів» руху 1860-х років за розширення політичних прав дворян. Така поведінка
є проявом аксіоматичного твердження про те, що дотримання особою вимог закону ґрунтується й на страху покарання. При цьому не можна не зазначити, що у своїх виступах гласнідворяни висловлювали своє ставлення до вітчизняного законодавства як такого, що в цілому
відповідало потребам суспільства та їх особистим інтересам.
Отже, на підставі викладеного вище, ми переконані, що можна констатувати, по-перше,
притаманність груповій правосвідомості дворян, зокрема таких ознак, як усвідомлення необхідності хоча б часткової уніфікації правового статусу підданих, становий характер, етатизм,
бажання з тих чи інших мотивів дотримуватися правомірної поведінки; по-друге, наявність
кореляції між названою вище формою суспільної свідомості дворян та місцем цієї соціальноюридичної групи у відносинах лобіювання особистих, економічних, політичних прав підданих Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
Перспективними напрямами подальших розвідок з обраної автором проблематики є вивчення усіх факторів, що впливали на формування позиції станів підданих як суб’єктів лобіювання прав та свобод у Російській імперії періоду другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
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Тєлькінєна Т. Е. Кореляція правосвідомості дворян та їх ролі у відносинах лобіювання прав підданих
у Російській імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
Автор статті поставила собі за мету виявити кореляційний зв’язок між правосвідомістю дворян та
їх роллю у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії другої половини ХІХ — початку
ХХ ст. Автор вивчає вплив правосвідомості дворян на їх роль у лобіюванні прав та свобод підданих у
Російській імперії відповідно до антропологічного підходу: російські піддані сприймаються не тільки
носіями прав та обов’язків, а й суттєвим фактором правового життя, тому що у той чи інший спосіб
беруть участь у створенні об’єктивного права своєю волею, діяльністю, свідомістю. А також доходить
висновку про те, що: по-перше, груповій правосвідомості дворян притаманні, зокрема, такі ознаки, як
усвідомлення необхідності хоча б часткової уніфікації правового статусу підданих, становий характер,
етатизм, бажання з тих чи інших мотивів дотримуватися правомірної поведінки; по-друге, про наявність кореляції між названою вище формою суспільної свідомості дворян та місцем цієї соціальноюридичної групи у відносинах лобіювання особистих, економічних, політичних прав підданих Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
Ключові слова: правосвідомість, кореляція, дворяни, лобіювання, особисті, економічні та політичні
права.
Телькинена Т. Э. Корреляция правосознания дворян и их роли в отношениях лоббирования прав
подданных в Российской империи (вторая половина ХІХ — начало ХХ ст.)
Автор статьи определила своей целью выявление корреляционной связи между правосознанием
дворян и их местом в отношениях лоббирования прав подданных в Российской империи второй
половины ХІХ — начала ХХ ст. Автор изучает влияние правосознания дворян на их роль в лоббировании прав и свобод подданных в Российской империи, основываясь на антропологическом подходе: российские подданные воспринимаются не только как носители прав и обязанностей, но и как
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существенный фактор правовой реальности, потому что так или иначе принимают участие в создании объективного права своей волей, деятельностью, сознанием. А также приходит к выводу о том,
что: во-первых, групповому правосознанию дворян присущи, в том числе, такие черты, как осознание
необходимости хотя бы частичной унификации правового статуса подданных, сословный характер,
этатизм, желание по тем или иным мотивам придерживаться правомерного поведения; во-вторых,
имеет место корреляция между названной выше формой общественного сознания дворян и местом
данной социально-юридической группы в отношениях лоббирования личных, экономических, политических прав подданных Российской империи во второй половине ХІХ — в начале ХХ ст.
Ключевые слова: правосознание, корреляция, дворяне, лоббирование, личные, экономические и
политические права.
Telkinena T. Correlation of sense of justice of noblemen and their role in the relations of lobbying of the rights
of citizens in the Russian Empire (second part of the XIX — beginning of the XX century)
The author of this article determined as the purpose identification of correlation communication between
sense of justice of noblemen and their place in the relations of lobbying of rights of citizens in the Russian
Empire in the second half of the XIX — beginning of the XX century. The author studies influence of sense of
justice of noblemen on their role in lobbying of the rights and freedoms of citizens in the Russian Empire, based
on anthropological approach: the Russian citizens are perceived not only as carriers of the rights and duties, but
also as an essential factor of legal reality because anyway take part in creation of the objective right by their will,
activity, consciousness. The author comes to a conclusion that: first of all, group sense of justice of noblemen
has such features as awareness of need at least in partial unification of legal status of citizens, class character,
etatism, desire for these or those motives to adhere to lawful behavior, secondly, there is a correlation between
the form of public consciousness of noblemen called above and a place of this social and legal group in the
relations of lobbying of the personal, economic, political rights of citizens of the Russian Empire in the second
half of the XIX — in the beginning of the XX century takes place.
Key words: sense of justice, correlation, noblemen, lobbying, personal, economic and political rights.
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ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ
ІДЕЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
У ПОГЛЯДАХ МИСЛИТЕЛІВ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

В

ід часів виникнення держави й до сьогодні діяльність органів влади постійно супроводжують різні корупційні та інші службові зловживання її представників. Поширеність
таких зловживань у світі та Україні лише підтверджує відомий вислів Ш.-М. Монтеск’є про
те, що «будь-яка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде у цьому напрямку, доки не досягне встановленої для неї межі» [1, с. 289].
Однак для сучасного українського суспільства протиправні прояви у діяльності посадовців набули сьогодні вкрай гострого негативного значення, адже вони все більше обурюють
людей своїм цинічним характером, масштабами та безкарністю. Тож не дивно, що за всі роки
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незалежності України нині у нашій державі констатується чи не найвищий ступінь суспільних масових протестів та активної громадянської участі у політичному житті країни. І така
соціальна активність «зросла» передусім на ґрунті глибокого переконання в аморальності
більшості високопосадовців та чиновників нижчого рангу, яким не вистачає таких моральних якостей і професійних здібностей, які необхідні їм для доброчесного виконання державних функцій і повноважень.
Зважаючи на це, у моральній системі теперішнього українського суспільства формуються
все більш високі моральні вимоги до нинішніх і майбутніх представників державної влади.
Всюди чути: вони повинні мати і демонструвати, як всередині країни, так і за її межами, почуття патріотизму, соціальної справедливості, відповідальності за долю України, національної честі та гідності, громадянської мужності та совісті, характеризуватися незаплямованою
репутацією, у тому числі непричетністю до порушень прав людини і до корупційної діяльності у минулому, не мати будь-якого стосунку до співпраці зі спецслужбами іноземних держав,
виявляти повагу до міжнародного співтовариства тощо. Невідповідність же таким суспільним вимогам політиків і державних службовців має тягнути, на думку більшості українських
громадян, застосування до цих осіб відомої вже сьогодні і в Україні процедури люстрації.
Інакше кажучи, українське суспільство потребує і вимагає доброчесної державної влади.
Ця суспільна вимога, з огляду на її значущість для громадян України, на нашу думку, має бути
втілена у практику державної діяльності, і насамперед як її конституційно-правовий принцип. Але про це має бути окрема розмова. У цій статті зупинимося на питанні виникнення
самої ідеї доброчесності державної влади, зосередивши свою увагу на поглядах філософів
Античності, в етиці якої категорія «доброчесність» посідала центральне місце, а вони виступали прихильниками цієї ідеї щодо політики і державної служби.
Ця категорія оспівувалася у поемах Гомера і Гесіода, втілювалася у настановах «семи муд
реців», вивчалася Піфагором, Гераклітом, Демокрітом та іншими античними філософами.
Проте глибоко питання доброчесності вивчалися Сократом, Платоном і Аристотелем. Тож їх
погляди становлять для нас найбільший науковий інтерес.
Зокрема, відомою тезою, в якій Сократ висловив своє розуміння доброчесності, стала така: «Доброчесність — це знання того, що є добром». У цій тезі, як пише російський
учений А. Гусейнов, Сократ «ототожнює доброчесність із розумною частиною душі», адже
«шукає таку сукупність дій, щодо яких останнє і вирішальне слово належало б самому інди
віду». Такими «є дії, які повністю залежать від знань». Тож вони «виступають каналом, через який людина здійснює контроль над своїм вибором; окреслюють зону її автономної,
вільної та відповідальної поведінки» [2, с. 358]. Інакше кажучи, за Сократом, через етичні
знання людина може досягти моральної досконалості та уникнути вчинення тих чи інших
злодіянь у своєму житті. Проте у наші часи цілком справедливо заперечують Сократу непоодинокими фактами вчинення протиправних діянь саме тими людьми, які є освіченими та
чудово знають, «що таке добре і що таке погане». Так, в останні роки вчинення корупційних проявів відображає тенденцію підвищення освітнього рівня хабарників, адже питома
вага тих із них, які мають вищу або середню спеціальну освіту перевищує 80 % [3, с. 259].
Здавалося б логічним, що наявність освіти, а тим більше вищого рівня, має уберегти людину від вчинення нею аморальних та протиправних діянь. Однак життя підтверджує — не
завжди. Звісно, цей парадокс не означає, що сучасні освітні процеси втрачають своє позитивне значення для загального та професійного розвитку особистості. Освіта була, є і
має бути одним із основних засобів виховання та навчання людини, які за умов правильної
організації «пробуджують у ній добрі природні задатки, а в кого вони вже були — сприяють
стати ще кращими» [4, с. 193]. Тож наведена тенденція має навпаки привернути і посилити увагу держави та інститутів громадянського суспільства до проблеми якості виховання і
освіти усіх її рівнів, особливо — професійного.

356

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Томкіна О. О. Філософсько-світоглядні засади ідеї доброчесності державної влади у поглядах мислителів…

Державно-політичні погляди Сократа відображають його уявлення про державу як гаранта
справедливості. У Книзі першій твору «Держава»1 Платон вкладає в уста Сократа такі слова:
«Будь-хто, який чим-небудь керує, ніколи, адже він керуючий, не має на увазі і не приписує
того, що придатне йому самому, натомість тільки те, що придатне його підпорядкованому,
для якого він і творить» [4, с. 99]. Врядування, на думку Сократа, це «мистецтво», яке під силу
лише вихованим і освіченим людям — мудрецям. З огляду на це, філософ відшукував механізми здобуття державних посад через відбір до них саме високоморальних особистостей, а
також шляхи «утримання» їх при владі. Цікавими з цього приводу є такі міркування Сократа: «ніхто не захоче добровільно бути правителем і займатися виправленням чужих пороків»;
«гарні люди не погоджуються управляти ані за гроші, ані заради пошани: вони не бажають
називатися ані найманцями, відкрито отримуючи винагороду за управління, ані злодіями,
таємно користуючись його вигодами; і пошана їх не приваблює, адже вони не честолюбні.
Щоб вони погодилися керувати, необхідно зобов’язати їх до цього і застосовувати покарання. Ось, мабуть, причина, чому вважається ганебним добровільно домагатися влади, не чекаючи необхідності. Найбільше покарання — це бути під владою людини гіршої, ніж ти; саме
через побоювання такого покарання порядні люди і керують, коли перебувають при владі:
вони беруться до управління не тому, що йдуть на щось гарне і знаходять там задоволення,
а за необхідності, не маючи можливості доручити цю справу будь-кому, хто краще їх чи їм
рівний» [4, с. 104].
Важко не погодитися з Сократом у тому, що багато чесних людей не мають бажання брати
участь у політиці, бо вона, як кажуть у народі, «брудна справа». І тому роздуми Сократа про
те, яким же чином таких людей привести до влади, залишаються актуальними донині. Звісно,
сократівська пропозиція щодо зобов’язання доброчесних особистостей до керування державою і покарання їх за відмову від цього у наші часи видається нездійсненною. Її реалізація,
вочевидь, порушуватиме сучасні конституційно-правові засади добровільної участі громадян в управлінні державними справами, у виборчих процесах і доступі до державної служби.
Проте загальна ідея античного філософа щодо здійснення державних функцій доброчесними
політиками і державними службовцями, поза всяким сумнівом, заслуговує на підтримку і подальший розвиток відповідно до наявних правових можливостей, зокрема у межах державної
кадрової політики і державних виборчих процедур. Системне запровадження у ці процеси
морального компонента має бути спрямоване на функціонування органів державної влади
України відповідно до національних суспільно-корисних потреб та інтересів.
Особливу увагу Сократ приділяв питанню заохочення доброчесних політиків і державних
службовців. Він говорив: «Хто має намір злагоджено застосувати своє мистецтво, той ніколи
не діє і не владарює тільки заради власного блага, а владарює тільки заради вищого блага
для своїх підпорядкованих. Ось чому для тих, хто береться за управління, має існувати винагорода — гроші або пошана» [4, с. 104]. Авжеж, ці слова справедливі. Проте і тут необхідно
пам’ятати про сучасні реалії. Привабливі економічні, соціальні та інші привілеї політикам і
державним службовцям (високі заробітні плати, соціальні пільги та інші переваги), що традиційно мають на меті стимулювання ефективної праці, у нинішні часи нерідко виступають
основною мотивацією приходу до влади. Такий стан речей, звісно, не означає відмову від
гідного виконання державних функцій підвищеного матеріального чи іншого соціальноекономічного забезпечення посадовців. Головне, на нашу думку, щоб таке їх стимулювання
слугувало високій якості суспільно-корисної, а не особисто-корисної діяльності, а тому має
відповідати засадам «доцільності, обґрунтованості, транспарентності, гласності, своєчасносЯк відомо, Сократ не залишив після себе творчої спадщини. Тож його погляди дійшли до нас із філософських
джерел інших мислителів, зокрема Платона. Сучасні дослідники іменують діалоги Книги першої його твору «Держава», власне, як і інші діалоги ранньої платонівської творчості, сократичними, адже вони відрізняються суто
сократівським методом аналізу окремих понять.
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ті, справедливості» [5, с. 6], зокрема, не суперечити сучасним нормам суспільної моралі щодо
чесного розподілу соціальних благ між людьми.
Услід за Сократом його учень Платон продовжив дослідження індивідуальної, соціальної
та політичної моральної проблематики. Він один із перших вказав на взаємозалежність між
людськими чеснотами, суспільними станами та видами державної діяльності: трьом засадам
людської душі — розумній, палкій і прагнучій — аналогічні в державі трьом подібним засадам — дорадча, захисна й ділова, а останнім відповідають три стани — правителів (радників),
воїнів і виробників (ремісників і землеробів) [6, с. 324].
Наділяючи кожний стан представників так званої ним «ідеальної держави» певними моральними характеристиками, Платон надав класу правителів насамперед таку моральну чесноту, як мудрість, яка «дозволяє їм думати та керувати державою в цілому, підпорядковувати
її благу інтереси всіх окремих частин» [2, с. 373]. Окрім цієї чесноти правителі повинні також
мати гарну пам’ять, володіти тонким духовним складом, поступливим норовом, схильністю
до справедливості, не жахатися навіть смерті; їм мають бути властиві любов до істини та ненависть до неправди; пристрасний потяг до знань та здатність до споглядання [2, с. 374–375].
Їм має бути притаманна «любов до своєї держави, що випробувана і в радощах, і в горі»; прояви цієї любові мають бути поміченими у будь-яких «труднощах, небезпеках та інших мінливостях» [7, с. 284]. Вони мають бути «незламні і в усіх відношеннях працелюбні» [8, с. 319].
Попри необхідність володіти правителям усіма такими якостями, їх поєднання в одній
людині Платон визнавав рідкісним явищем: «Всі властивості подібних натур рідко зустрічаються разом». І такому їх поєднанню, на його думку, має сприяти «тренування» майбутніх правителів «у багатьох науках». У цьому, казав Платон, вони «мають докласти не менше
зусиль, ніж до гімнастичних вправ» [7, с. 284–285]. Таким чином, за Платоном, основний
спосіб забезпечення доброчесного правління державою лежить у площині спеціальної підготовки до цієї діяльності. Втім, здійснення такої підготовки Платон вважав наступним етапом
після відбору здатних до неї особистостей: «Якщо ми підберемо людей здравих тілом і духом
та виховаємо їх на підвищених знаннях та посилених вправах, то самій справедливості ні в
чому не буде нас дорікнути, і ми збережемо в цілісності і державу, і її устрій» [8, с. 320]. Такий відбір, вважав Платон, має передбачати також спостереження за проявом особистісних
властивостей тих, хто буде керувати державою. Мабуть, лише за такого підходу зобов’язання
доброчесних особистостей до цієї справи буде, на думку Платона, «справедливою вимогою»
до «справедливих людей», яка забезпечить владарювання тих, хто «насправді багатий, проте
не золотом, а доброчесним і розумним життям» [8, с. 302].
Погляди Сократа і Платона набули систематизованого вигляду в теорії доброчесності
Аристотеля. Розуміння цим філософом доброчесності відштовхується від його вчення про
дві частини душі людини: «Та, що володіє розумом, і та, що ним не володіє. У тій частині
душі, що володіє розумом, уміщені розсудливість, проникливість, мудрість, здатність до
навчання, пам’ять і т. п.; у тій, що не володіє розумом — все, що зветься доброчесністю, зокрема благорозумність, справедливість, мужність та інші риси вдачі, що викликають схвалення» [9, с. 304–305].
На цій основі Аристотель класифікував і чесноти. Він писав: «Одні чесноти ми називаємо
розумовими (dianoetikai), інші — етичними (ethikai); мудрість, кмітливість і розсудливість —
це розумові чесноти, а щедрість і благорозумність — етичні». Розумові чесноти «виникають
і зростають переважно завдяки навчанню, і саме тому потребують тривалого тренування;
етичні ж — народжуються звичкою; вони не даються людині від природи, адже усе природне
не може привчатися до будь-чого» [10, с. 77–78]. Тож за Аристотелем провідна роль у процесі
особистісної моральної досконалості людини належить її діяльності.
Загальним принципом теорії доброчесності Аристотеля є прагнення людини знайти середню лінію «у сфері почуттів і поведінки» [11, с. 31]: «Для етичної доброчесності згубні як
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нестача, так і надлишок», адже «зроби людину надмірно безстрашною, так вона й богів не
стане боятися, тоді вона стає не мужньою, а безумною; а якщо всього боятися, то — боязливою» [9, с. 305]. Тож «коло накреслити може будь-хто, але встановити його середину непрос
то; подібно цьому, і розсердитися легко, легко також впасти у протилежну крайність, але
утриматися посередині важко. Загалом можна спостерігати на будь-якому русі почуттів, що
відділене від середини легке, а середина, за яку нас хвалять, важка. Із-за цього доброчесність
рідкісна» [9, с. 308].
Узагальнюючи аристотелівську доброчесну особистість, сучасні учені наводять такі її характеристики: вона «не є рабом насолод, а підпорядковує свої пристрасті розуму, надає афектам і діям розумно врівноваженого вигляду. У широкій сфері дій, які залежать від її самої, вона
прагне бути господарем і бере на себе всю повноту відповідальності. Постійною практикою
вона випрацьовує у собі особливий моральний такт і стійку звичку доброчесної поведінки»,
остання «у всіх її проявах та протягом всього життя є досконалою», доброчесна особистість
«піклується не про багатство і почесті, а перш за все про свої душевні якості» [12, с. 145].
Загальна теорія доброчесності Аристотеля знайшла своє відображення і в його державно-політичних поглядах. У них буди закладені основи сучасної політичної, управлінської
та юридичної етики. Зокрема, політику Аристотель називав «найголовнішою з усіх наук
і мистецтв». Її кінцевою метою виступає справедливість, яка є «державним благом», адже
«служить загальній користі» [13, с. 467]. Аристотель виокремлював три найважливіші якості тих, хто має намір обіймати високі посади: мати «прихильність до існуючого державного
устрою», «великі здібності до виконання обов’язків, що пов’язані з посадою», «відрізнятися
доброчесністю і справедливістю, які мають відповідати кожному виду державного устрою».
Аристотель вважав, що міра оволодіння такими якостями має бути основою для подальшого
кадрового відбору на ті чи інші державні посади. Наприклад, для військової справи пріоритет має віддаватися досвідченості, для фінансових посад, пов’язаних «із збереженням сум та
розпорядженням казною» — доброчесності. Разом із цим він зауважував: хіба «не може виявитися так, що ті, хто володіє першими двома якостями, не знатимуть міри?» Та відповідав:
якщо особи «не здатні контролювати себе», їм ніщо «не завадить вести себе подібним чином і стосовно суспільних справ». Тож критерій доброчесності, переконував Аристотель, мав
обов’язково враховуватися в усіх випадках призначення чи обрання на державні посади. Він
так само, як Сократ і Платон, стверджував, що високоморальна людина зобов’язана проявляти свої здібності до державної діяльності, у зв’язку з чим казав: «Слідувати за доброчесною
людиною — прекрасно, а підпорядковуватися — справедливо» [13, с. 548–549, 595].
Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки.
Ідея доброчесності державної влади має давню історію. Коріння цієї ідеї у західній філософській традиції значною мірою виникли у давньогрецькій етичній та державно-політичній
думці античних мислителів. Серед них погляди найвидатніших класиків філософії Сократа,
Платона й Аристотеля заклали фундаментальні основи розуміння доброчесності як етичної
категорії. Їх бачення питань доброчесності і політики, державного управління, правосуддя та
інших сфер державної діяльності через багато століть залишаються актуальними і тепер. Загальна спрямованість учень цих та інших філософів Античності на «утвердження моральної
самоцінності і суверенності людини» [12, с. 7] як моральної особистості вплинула на трактування у Давній Греції цієї категорії як «основи античного морального канону — образу
людини, яка прагне досконалості і характеризується мужністю, поміркованістю, мудрістю
(розсудливістю), справедливістю» [2, с. 324]. Зазначені моральні якості людини закріпилися
в історії як традиційні античні чесноти, які у наступні історичні періоди були доповнені багатим арсеналом інших позитивних моральних характеристик (компонентів доброчесності).
Тож ідея доброчесності державної влади має етичний зміст і суб’єктивно-особистісну
форму. Розвиток цієї ідеї у контексті сучасних процесів організації та здійснення державної
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влади має відбуватися на основі сутнісного розуміння доброчесності як інтегральної високоморальної характеристики особистості. Ідея доброчесності державної влади має розглядатися як ідея відповідності особистої поведінки та службової діяльності представників усіх органів державної влади України концепту добра — найзагальнішому етичному поняттю, яке є
ключовим у розумінні доброчесності, і в якому відображається набуття століттями уявлення
людей про загальнолюдські моральні цінності — справедливість, відповідальність, гуманізм,
рівність, гідність, чесність, совість та ін.
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Томкіна О. О. Філософсько-світоглядні засади ідеї доброчесності державної влади у поглядах мислителів Давньої Греції
У статті порушується проблема доброчесності державної влади України. Масштаби і характер корупції та інших протиправних проявів представників державної влади зумовлюють підвищені суспільні вимоги до їх моральних якостей і професійних здібностей. Аналізуються історичні витоки ідеї доб
рочесності державної влади. Спеціальна увага приділяється питанню виникнення і розвитку цієї ідеї
у вченнях філософів Давньої Греції. Їх погляди на моральні проблеми державної влади залишаються
актуальними і в наші дні. Робиться висновок, що державно-політичні концепції античних мислителів
становлять важливе філософсько-світоглядне підґрунтя формування в Україні доброчесної державної
влади.
Ключові слова: Давня Греція, державна влада, політика, доброчесність, справедливість, мудрість,
моральні якості, професійні здібності, конституційно-правовий принцип.
Томкина Е. А. Философско-мировоззренческие основы идеи нравственности государственной власти во
взглядах мыслителей Древней Греции
В статье поднимается проблема нравственности государственной власти Украины. Масштабы
и характер коррупции, а также другие противоправные проявления представителей государственной власти обуславливают повышеные общественные требования к их моральным качествам и
профессиональным способностям. Проводится анализ исторических истоков идеи нравственности
государственной власти. Специальное внимание уделяется вопросу возникновения и развития этой
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идеи в учениях философов Древней Греции. Их взгляды на моральные проблемы государственной
власти остаются актуальными и в наши дни. Делается вывод, что государственно-политические концепции античных мудрецов составляют важную философско-мировоззренческую основу формирования в Украине нравственной государственной власти.
Ключевые слова: Древняя Греция, государственная власть, политика, нравственность, справедливость, мудрость, моральные качества, профессиональные способности, конституционно-правовой
принцип.
Tomkina O. Philosophical convictions of power’s virtue in state-political thinkers ’opinions of Ancient Greece
In this article violates the problem of state power’s virtue in Ukraine. Laying the stress on extent and nature
of corruption and other illegal actions of government’s representatives provide for increasing public demands
in their moral qualities and professional capacities nowadays. Thereby historical rounds of virtue’s ideas in
state power are analyzed. Special attention is focused on the emergence and development of this idea in the
philosophers’ views of Ancient Greece. Their ethical views to these state power’s problems remain topical
today. Summarized that the political and public concepts of ancient thinkers have very important philosophical
and ideological bases of modern problems’ research of virtue in the Ukrainian state power as constitutional and
legal principles.
Key words: Ancient Greece, state power, politics, virtue, justice, wisdom, moral qualities, professional
capacities, constitutional and legal principles.
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ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ РІВНОСТІ У НОРМАХ СТАТУТУ
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1588 р.

В

итоки принципу рівності в українському праві беруть свій початок із кодексів Великого
князівства Литовського — Литовських статутів, укладених у 1529 р., 1566 р. і 1588 р. Під
час української національної революції середини XVII ст. Литовський статут 1588 р. не був
скасований. Ватажки повстанців — козацька старшина, яка була переважно шляхетського
походження, намагалася закріпити за собою колишні шляхетські привілеї й досить швидко
підтвердила чинність цього кодексу, посилаючись на нього як на «давні права», які брали
витоки ще з Руської правди. Статут певною мірою захищав автономістичні прагнення українців від зазіхань польської шляхти і магнатів, тому частіше на його норми посилалися на
Правобережжі та у Гетьманщині, рідше й пізніше (з першої половини XVIIІ ст.) — на Слобожанщині. Статут 1588 р. діяв на території України до 1840–1843 рр.
Відображення принципу правової рівності у нормах ІІІ Литовського статуту побіжно вивчалося вітчизняними та зарубіжними істориками права кінця ХІХ — початку ХХ ст. І. Лаппо
[1], В. Антоновичем [2] М. Дювернуа [3], Ф. Леонтовичем [4], І. Юхо [5], В. Томсіновим [6]
та деякими іншими вченими. Спеціального дослідження цієї проблеми здійснено не було.
Метою статті є з’ясування особливостей становлення та змісту принципу рівності, закріп
леного у нормах Статуту Великого князівства Литовського 1588 р., а також подолання пере-
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важно упереджених оцінок попередніх дослідників щодо ролі і значення принципу рівності у
праві Великого князівства Литовського у другій половині ХVI ст.
Трансформація принципу рівності та його інтерпретація у пам’ятках русько-литовського права ХVI ст. були зумовлені боротьбою різних верств населення у двох площинах
одночасно: шляхти — за зрівняння у правах із феодальною аристократичною верхівкою та
міщанства й селянства — зі становою нерівністю, правовими привілеями, феодальною експлуатацією та закріпаченням. Можливість такої боротьби корінилася у правовому характері влади Великого литовського князя та закріпленням у праві меж його втручання у сферу
прав і свобод індивіда. Зокрема, у передмові до ІІІ Литовського статуту Л. Сапега писав:
«И в том заключается наша вольность, которою мы гордимся меж других народов христианских, что государь нами правит не по воле своей собственной, а согласно праву нашему.
Также и в славе доброй, вольно распоряжаясь своей жизнью и имуществом, [живем], ибо
если бы кто-нибудь в тех трех вещах в чем-либо нас ущемить посмел и по прихоти своей,
а не по праву нашему, над нами бы правил, то был бы [он] уже не государем нашим, а нарушителем прав и вольностей наших, а мы бы рабами его должны были бы стать. И вполне
справедливо (за что Пану Богу благодарность), что под правлением их милостей королей
и великих князей, государей наших, ту власть и вольность в руках своих держим и, право
сами себе создавая, как можно тщательнее вольности свои блюдем, так что не только сосед и самый обычный обыватель в Отчизне нашей, но и сам государь пан наш никаких
властных полномочий осуществлять над нами не может, кроме тех, которые ему позволяет
право» [7, с. Х–ХІ].
На відміну від М. Дювернуа [3, с. 207–208], який стверджував, що у Статуті Великого князівства Литовського 1588 р. був відсутній принцип рівності, В. Томсінов зазначив,
що у цьому кодексі у зародковому вигляді вже з’явився принцип рівності, який пізніше
зруйнував станові перегородки. Головним чинником, який сприяв становленню принципу
рівності, цей учений вважає християнську релігію, засновану на ідеї рівності усіх християн
перед Богом [6].
На нашу думку, основним чинником, який сприяв становленню принципу рівності у правовідносинах Великого князівства Литовського та закріпленню його у нормах Литовських
статутів став процес «ошляхетнення» землевласників та подальша боротьба шляхти за зрівняння у своїх правах з аристократією. Зокрема, як зазначав І. Юхо, відповідно до Привілеїв
1432 р., 1434 р., 1447 р., підтверджених у 1563 р. привілеями бояр та шляхти, могли користуватися всі землевласники та частина вільних військово-служилих селян незалежно від віросповідання та наявності гербів. Для визнання особи шляхтичем у ХV — на початку ХVI ст. не вимагалося будь-яких формальних умов, для цього було достатньо нести військову повинність
в ополченні великого князя або іншого великого феодала. Перехід простої вільної людини
або навіть залежного селянина до стану бояр-шляхти міг здійснюватися різними шляхами:
переведення залежної людини з селянської залежності на військово-служилу; пожалування звання шляхтича великим князем, незалежно від наявності маєтку і несення військової
служби, за особливі заслуги перед державою. Основними доказами належності до шляхетського стану служили показання родичів-шляхтичів або сусідів-шляхтичів, а також грамоти і
рішення судів. Це дозволяло воєводам, старостам, державцям і їх намісникам, а також суддям
земських судів визнавати шляхтичами осіб, приналежність яких до шляхетського стану була
сумнівною. Автоматично визнавалися шляхтичами єврей чи єврейка та їх потомство, якщо
вони перейшли у християнську віру, а також проста жінка, яка вийшла за шляхтича та її потомство. Втрата шляхетського достоїнства могла статися у разі призначення рішенням суду
покарання у вигляді вигнання (баніція або виволання) за вчинення кримінального злочину
або у випадку професійного заняття ремеслом або торгівлею (шляхетське достоїнство поновлювалося автоматично після залишення цих занять) [7, с. 53].
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Втім, в артикулі 26 розділу ІІІ Статуту 1588 р. вже містилася заборона простим людям набувати шляхетські маєтки й тим самим самовільно набувати шляхетство, яке тепер могло набуватися лише шляхом надання шляхетського достоїнства великим князем [7, с. 64].
Цей регрес у процесі становлення принципу рівності у русько-литовському праві більшість дослідників пов’язує з перерозподілом земель після укладання Люблінської унії 1569 р.
та початком експансії польських феодалів і католицької церкви на українські землі. Зокрема, загарбницькій політиці польських феодалів мала запобігати артикул 5 розділу ІІІ Статуту
1588 р., яка подібно до артикула 9 розділу ІІІ Статуту 1566 р., закріплювала заборону надавати
маєтки і посади іноземцям і «сусідам» Великого князівства Литовського [7, с. 51]. Артикул 12
цього ж розділу з цією ж метою забороняв іноземцям обіймати державні і духовні посади на
землях Великого князівства Литовського [7, с. 56–57].
Укладання ІІІ Литовського статуту, який мав узгодити литовське право з польським, було
викликано значними соціальними і політичними змінами, що сталися після реалізації реформи 1557 р., запровадженої «Уставою на волоки» та Люблінської унії 1569 р. Чинність ІІІ
Статуту була поширена на Волинське, Брацлавське, Київське воєводства, а з 1635 р. і на Чернігівське. У Руському, Белзькому, Подільському воєводствах як складових Польщі, згідно з
умовами Люблінської унії 1569 р., діяло «старе польське право» (Статути Казимира Великого
1569 р., Вартський статут 1423 р., Статут Яна Ласького 1506 р. та ін.). Повну правоздатність
мали лише держава, церква, монастирі та магнати. Зокрема, ці суб’єкти мали право вільно
розпоряджатися майном, що належало їм на праві власності. Дрібна шляхта була наділена
цивільною правоздатністю, але Литовські статути 1529 р. і 1566 р. встановлювали для шляхти
низку обмежень: заборона професійно займатися ремеслом та торгівлею й розпоряджатися
службовими маєтками. Міщанам не дозволялося купувати феодальні маєтки, що оброблялися залежними людьми. Феодально-залежні селяни мали обмежену цивільну правоздатність.
Селяни були позбавлені права отримувати у власність землю й інше нерухоме майно. Найменшу цивільну правоздатність мали холопи та челядь, які могли розпоряджатися майном,
укладати заповіти, а також набувати права власності на підставі заповіту [3, с. 83–84, 91].
Зважаючи та інтереси шляхти, яка поступово набула ролі пануючої верстви у Речі Посполитій, ІІІ Литовський статут надав шляхті необмежене право вільно володіти, користуватися
й розпоряджатися усім своїм майном (артикули 2 і 41 розділу ІІІ) [7, с. 46–47, 80]. Таким
чином було зрівняно у правах шляхту, аристократію і духовенство, тобто нормативно закріп
лено принцип рівності у правових відносинах так званих повноправних станів.
Додатковою гарантією рівності шляхти, духовенства та аристократії була також норма артикулу 11 розділу ІІІ, яка заборонила панам судити шляхту, яка відтепер мала судитися судом
господарським (великокняжим) [7, с. 56].
Важливим кроком щодо закріплення принципу рівності у праві другої половини ХVІ ст.
було визнання за всіма народами християнського віросповідання (всіма станами — духовними і світськими, незалежно від приналежності до римо-католицької чи православної церков) Речі Посполитої рівних прав при входженні та перебуванні у конфедерації та
обранні правителя, рівних обов’язків з оборони кордонів держави та несення військової
служби і повинностей. Відповідна норма містилася в артикулі 3 розділу ІІІ Статуту 1588 р.
[7, с. 47–50].
Принцип рівності набув свого вираження в артикулі 1 кодексу, який закріплював рівність
перед законом і судом усіх станів населення, а також іноземців (артикул 1 розділу І) [7, с.1].
Сам цей факт говорить про розуміння важливості цього принципу як загальноюридичного.
Принцип рівності перед судом насамперед відобразився в артикулі 57 розділу ІV, в якому забезпечувалося рівне право убогих (вдів, сиріт, бідних, неграмотних) щодо захисту їх
законних інтересів і прав шляхом надання державою «прокуратора» — захисника прав або
представника інтересів [7, с. 154]. Рівні права мало населення усіх земель і повітів Великого
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князівства Литовського також щодо обрання земських урядів, суддів, підсудків та писарів
(артикул 1 розділу ІV) [7, с. 85–86]. Однаковими для всіх станів встановлювалися також розміри судових зборів (артикул 25 розділу ІV) [7, с. 113]. Однаковою була заборона для представників усіх станів писати у позовах «речі неучтиві й образливі добрій славі» (артикул 26
розділу ІV) тощо [7, с. 115–116].
Також у кодексі було вміщено низку норм, які закріплювали принцип рівності в окремих
сферах правовідносин. Рівну відповідальність для представників усіх станів передбачають:
артикул 41 розділу ІV — за неправдиві свідчення та звинувачення [7, с. 133], артикули 38 і
52 розділу ХІ — за приховування злочину [7, с. 313, 322], артикул 41 розділу ХІ — за шкоду
або ґвалт у домі господаря або з його відома у дорозі [7, с. 316], артикул 42 розділу ХІ — про
завдання побоїв чи фізичної шкоди гостю у домі господаря [7, с. 316–317], артикул 43 розділу ХІ — про ґвалт і пограбування села [7, с. 317], а також артикули 44–46, 53 розділу ХІ
[7, с. 313, 316–317, 318–319, 322] та ін.
Рівні майнові права мали представники всіх станів на відшкодування завданої шкоди з
майна кривдника (артикул 48 розділу ХІ) і поручителя (артикул 54 розділу ХІ), а також щодо
передачі на поруки (артикул 55 розділу ХІ) та права відкупу злочинця (артикул 56 розділу ХІ)
[7, 320–326].
Разом з тим, як свідчить аналіз норм кодексу, із зміцненням шляхетського стану на основі розростання землеволодінь та економічного й політичного впливу шляхти, литовськоукраїнське право набуває яскраво вираженого станового характеру. Як вже згадувалося, відповідно до артикулів 18 і 26 розділу ІІІ Статуту 1588 р. заборонялося простому народу надавати
шляхетське достоїнство, тобто шляхетський стан став замкненим [7, с. 60–61, 64]. У нормах
кодексу закріплювалися становий поділ і правова нерівність представників вищих (магнатів,
духовенства, шляхти) і нижчих станів (міщан, посполитих та залежних селян). Так, правопорушенням, скоєним шляхтичами і проти них, як і правопорушенням скоєним простолюдинами (а також іноземцями та іновірцями) були присвячені окремі розділи кодексу (ХІ і ХІІ).
Зокрема, різнився обсяг прав учасників кримінального процесу за критеріями статі, станової приналежності, походження (іноземці), віросповідання тощо. Так, незважаючи на те,
що значним кроком щодо закріплення принципу рівності у русько-литовському праві було
внесення до ІІІ Литовського статуту норми про притягнення до відповідальності шляхтича за
вбивство простої людини (артикул 1 розділу ХІІ), все ж цей злочин карався значно м’якше,
ніж убивство шляхтича простолюдином [7, с. 489]. До простих людей, на відміну від представників повноправних станів, широко застосовувалися болісні й калічницькі покарання
(артикул 22 розділу ІІІ) [7, с. 62–63].
Таким чином, у нормах Литовського статуту 1588 р. були закріплені лише окремі аспекти принципу правової рівності, які охоплюються поняттям рівноправність. Правовий статус (обсяг прав, свобод і обов’язків) учасників правових відносин визначався залежно від
стану,посади, статі, національності, віросповідання, землеволодіння (кількості землі), віку,
законності народження, роду занять тощо.
Відповідно до сказаного, можна зробити висновок, що у нормах кодексу принцип правової рівності ще не набув значення основної засади права. Це пояснюється насамперед тим,
що шляхта перетворилася на замкнений, економічно пануючий, правлячий стан, наділений
спеціальними правами та привілеями: особиста свобода; звільнення від податків і повинностей; власна судова юрисдикція тощо. Разом з тим закріплення у нормах Литовського статуту
1588 р. рівних прав земель і народів Великого князівства Литовського при входженні та перебуванні у конфедерації й обранні правителя, рівних обов’язків з оборони кордонів держави
та несення військової служби і повинностей, а також рівності всіх перед законом і судом, як
загальноюридичних принципів, ознаменувало початок процесу переходу від партикулярних
привілеїв до утвердження принципу формальної рівності у праві.
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Худояр Л. В. Принцип правової рівності у нормах Статуту Великого князівства Литовського 1588 р.
Витоки принципу правової рівності в українському праві пов’язані із закріпленням цього принципу у нормах Литовських статутів 1529 р., 1566 р. і 1588 р. Важливе значення має дослідження відоб
раження принципу рівності у визначній пам’ятці права цієї епохи — Литовському статуті 1588 р., який
діяв на території України до 1840–1843 рр. У нормах кодексу зміст цього принципу втілював правову
ідеологію шляхетської верстви та закріплення станового поділу суспільства на підставі «різної гідності» окремих груп населення у другій половині XVI ст. Поняття рівності у досліджуваний період можна
розглядати лише у межах порівняння правових статусів привілейованих станів, а також у межах окремих станів. Змістом принципу рівності були такі поняття, закріплені у кодексі: рівність усіх перед законом і судом і рівне право обирати правителя; рівні правові статуси представників окремих станів;
рівне право на свободу представників вищих станів населення; загальний військовий обов’язок тощо.
Ключові слова: Литовський статут 1588 р., принцип рівності, рівноправність, рівність перед законом
і судом, правові привілеї, правова нерівність.
Худояр Л. В. Принцип правового равенства в нормах Устава Великого княжества Литовского 1588 г.
Истоки принципа правового равенства в украинском праве обусловлены закреплением этого
принципа в нормах Литовских уставов 1529 г., 1566 г. и 1588 г. Важное значение имеет исследование
отражения принципа равенства в памятнике права этой эпохи – Литовском уставе 1588 г., который
действовал на территории Украины до 1840–1843 гг. В нормах кодекса содержание этого принципа
воплощало правовую идеологию шляхетского сословия и закрепление сословного деления общества
на основании «разного достоинства» отдельных групп населения во второй половине XVI в. Понятие
равенства в исследуемый период можно рассматривать только в рамках сравнения правовых статусов
привилегированных сословий, а также в рамках отдельных сословий. Содержание принципа равенства отражают следующие понятия, закрепленные в кодексе: равенство всех перед законом и судом и
равное право избирать правителя; равные правовые статусы представителей отдельных сословий; равное право на свободу представителей высших сословий населения; всеобщая воинская обязанность
и т. п.
Ключевые слова: Литовский статут 1588 г., принцип равенства, равноправие, равенство перед законом и судом, правовые привилегии, правовое неравенство.
Нudoyar L. Principle of human equality in the norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588
The origins of the principle of legal equality in Ukrainian law related to the consolidation of this principle
in the rules of the Lithuanian Statute 1529, 1566 and 1588 It is important to study the principle of equality
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reflected in the outstanding monument of the right of XVI age – Lithuanian Statute 1588, acting on territory
of Ukraine to the 1840–1843. In the Code the content of the principle was embodied in the legal ideology of
noble birth and fixing of strata division of society based on «different dignity» of particular groups in the second
half of the XVI century. 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
was embodied in the following terms in the Code: equality before the law and courts; equal right to elect the
governor; equal status of upper classes; equal right to freedom of the upper classes of the population; universal
military duty and so on.
Key words: Lithuanian Statute of 1588, the principle of equality, equality, equality before the law and the
courts, legal privilege, legal inequality.
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и международного права
Одесского Национального университета
им. И. И. Мечникова

Внедрение судебного прецедента
в систему источников права в украине

С

удебный прецедент (от лат. praecedens /praecedentis/ — предшествующий; англ. prece
dent) — это принцип, на основании которого принимается судебное решение по конкретному делу, и который является основой для решения в дальнейшем всех аналогичных дел
и выступает образцом толкования закона и применения определенных норм права. Иными
словами, это часть решения суда, применяется как источник права для типичных судебных
дел.
В теории права различают понятия «судебный прецедент» и «правовой (юридический)
прецедент». Под правовым прецедентом, который рассматривается как вид источника права,
понимают «объективированного (выраженное внешне) решение органа государства по конкретному делу, обязательное при решении всех последующих аналогичных дел». Среди видов прецедентов традиционно различаются судебные и административные (иногда и другие,
как, например, парламентские). Это источник противопоставляется таким видам источников, как юридический обычай, нормативно-юридический договор, нормативно-юридический акт. Следовательно, в зависимости от того, какой источник права доминирует, является
определяющим, и различают виды юридических (правовых) систем, правовые семьи, одной
из которых и является прецедентная система. В рамках этой системы, к которой не принадлежит юридическая система Украины, «ведущей формой объективного юридического права»
является судебный прецедент.
В странах, которые принадлежат к романо-германской правовой системе, судебная практика ограничивалась толкованием закона и, соответственно, судебный прецедент официально не был формой права до тех пор, пока в конце XX века, в условиях сближения с англо-саксонской правовой системой, прецедент получил статус вторичного источника права, о чем
свидетельствуют, например, решения Европейского суда по правам человека. Такие решения имели большое значение для охраны прав и законных интересов человека и общества в
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целом, так как являлось основой для формирования и внедрения общепринятых стандартов
и изменения норм в конкретных государствах с целью недопущения применения норм, противоречащих основным правам, поэтому страны романо-германской правовой системы внедрили их в состав источников права.
По общему принципу разделения власти, постановления высших судебных инстанций не
могут быть источниками права, поскольку в сферу компетенции судов входит исключительно
правоприменение, а не правотворчество. Таким образом, нормотворчество судов противоречит концепции разделения властей; в нормативных толкованиях пленумов высших судебных
органов отсутствуют нормы права во всей совокупности логической структуры, а содержатся лишь элементы диспозиций, гипотез, санкций. Устоявшееся понимание концепции и
международный опыт показывает, что не «чистого» разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную. При этом, на практике мы видим активную реализацию правотворческих функций органами государственного управления, что является логичным, так
как именно они сталкиваются с проблемам реализации норм права в конкретных жизненных
ситуациях. Принимая подзаконные нормативно правовые акты, они обеспечивают приближение закона к реальной жизни, его эффективную реализацию на практике сферы регулирования определенных отношений. Поэтому, актуальной, на наш взгляд, является мысль о
том, что цель подзаконных нормативно-правовых актов пересекается с целью введения судебного прецедента как источника права.
В советской теории права в течение многих лет прецедент как источник права отрицали
(А. Боннер, С. Зивс, К. Комиссаров, В. Пучинский), хотя и были попытки теоретически обосновать целесообразность создания и применения судебной практики высшими судебными органами — С. Братусь, А. Венгеров, С. Вольнянский, В. Туманов, А. Черданцев и другие [1, c. 170].
Первые шаги на пути к официальному признанию в Украине судебного прецедента источником права уже сделаны, в частности, об этом свидетельствует анализ международноправовых актов в области прав человека.
Так, согласно ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [2],
государства-участники (в частности, Украина) обязуются выполнять решения Европейского
суда по правам человека в любых делах, в которых они являются сторонами.
Законом Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда
по правам человека» практика Европейского суда, то есть его прецедентное право, офи
циально признано источником права Украины.
Указанные тенденции позволили обрабатывать возможность признания прецедентами
решений национальных судов, применяя к ним аналогичный способ реализации на практике. Введение судебного прецедента в Украине целесообразно и возможно, так как согласно
ст. 8 Конституции Украины признается и действует принцип верховенства права. В Решении Конституционного Суда Украины (далее — КСУ) от 2 ноября 2004 г. (дело о назначении судом более мягкого наказания) отмечается: «Одним из проявлений верховенства права
является то, что право не ограничивается только законодательством как одной из его форм,
а включает и другие социальные регуляторы, в частности, нормы морали, традиции, обычаи
и т. д., которые легитимированных обществом и обусловлены исторически достигнутым
культурным уровнем общества. Все эти элементы права объединяются качеством, соответствует идеологии справедливости, идее права, которая в значительной степени получила
отражение в Конституции Украины» [3].
В последнее время концепция прецедента толкования приобретает все большую актуальность для Украины в связи с практикой Конституционного Суда Украины. По Конституции
Украины КСУ имеет исключительное право на предоставление официального толкования
Конституции и законов Украины. Решения КСУ относительно официального толкования
имеют обязательный характер для всех физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления на территории Украины. Однако КСУ осу-
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ществляет интерпретационную деятельность не только в рамках специальной процедуры, но и
при принятии решений о соответствии Конституции Украины законам и другим определенных
законом правовым актам. В мотивировочной части таких решений могут содержаться толкования положений, в которых раскрывается содержание соответствующих норм Конституции
Украины и юридических актов, конституционность которых проверялась.
О существовании прецедентной практики в Украине свидетельствуют решения КСУ,
в которых он ссылается на соответствующие ранее принятые им решения. Так, например,
в Решении КСУ от 27 марта 2002 г. № 7-рп/2002 (дело об избрании/назначении судей на
должности и об освобождении их от должностей) в п. 5.6 мотивировочной части решения,
суд обращается к Решению КСУ от 24 декабря 1997 г. (дело по представлению народных депутатов Украины о признании неконституционными распоряжений Президента Украины
о назначении заместителей председателей местных государственных администраций)
(п. 5.6) [4].
Например, в п. 3 абзаца 1 мотивировочной части Решения КСУ по делу о применении украинского языка от 14 декабря 1999 г. разъясняется, что под государственным
(официальным) языком понимается язык, которому государством предоставлен правовой статус обязательные средства общения в публичных сферах общественной жизни.
Такое толкование Конституционного Суда Украины не уступает по юридической силе
толкованию, которое предоставляется в рамках специальной процедуры, и также является общеобязательным, что подтверждается положениями ст. 150 Конституции Украины и
ст. 69 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».
Правотолкование положений КСУ получило в литературе название правовых позиций и
является результатом системного толкования Конституции, законов и других правовых актов Украины, которые в концентрированном виде выражают не только основу, но и дух соответствующих законодательных положений, имеющих официальный, общеобязательный,
нормативный характер и содержатся во всех видах его актов, кроме внутриорганизационных
[5, c. 35]. Правовые позиции КСУ являются не «обычными» судебными прецедентами, а прецедентами толкования, составляющих образец интерпретации соответствующих положений
законодательства, является обязательным при решении всех аналогичных дел [6, c. 58].
Практика судов общей юрисдикции в Украине официально не признается источником
права, однако нижестоящие судебные инстанции всегда стараются следовать практике
высших судов при решении аналогичных дел, поскольку в противном случае их приговоры и
решения могут быть отменены в апелляционном или кассационном порядке.
Таким образом, судебная практика высших судебных инстанций выступает ориентиром как для нижестоящих судов, так и для других правоприменительных органов. Также
бесспорным является то, что судебные прецеденты должны стать одним из источников права,
поскольку фактически принадлежат к социальным регуляторам элементов права. Есть много
факторов общего характера, сдерживающих развитие судебного прецедента в праве Украины.
К ним относятся коррумпированность судей (которая мешает становлению устойчивой судебной практики из-за размывания ее заведомо неправосудного решения), недостаточный
уровень квалификации судей, недостатки системы подбора судей, несоблюдение принципа
независимости судей.
Учитывая вышеизложенное, можем сделать вывод, что предоставление судебному прецеденту статуса источника права в Украине позволит усовершенствовать функционирование
деятельности судебных органов и повысить качество нормативно-правового материала по
вопросам судопроизводства, статуса суда и его решений, а также судебной практики в целом.
Именно благодаря судебному прецеденту решится вопрос отсутствия необходимой нормы,
недостаточности и дефектности действующего законодательства до того момента, пока эти
недостатки не будут устранены с помощью внедрения надлежащих норм в действующее законодательство Украины.
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Чумак В. Г. Впровадження судового прецеденту в систему джерел права в Україні
У статті розглядається місце судового прецеденту як підстави для застосування частин його положень у сучасному законодавстві України для заповнення прогалин і полегшення вибору тих чи інших
норм права при розгляді однотипних справ. Приділяється увага ролі прецедентного права в судовій
діяльності як джерела правозастосування, наводяться приклади судових рішень, які успішно застосовуються як джерело тлумачення та служить базою для формування необхідних норм права. Розкривається необхідність визнання судового прецеденту як джерела права нарівні з законами.
Ключові слова: судовий прецедент, джерело права, судова практика, правозастосовна діяльність,
правова система, норми права.
Чумак В. Г. Внедрение судебного прецедента в систему источников права в Украине
В статье рассматривается место судебного прецедента как основания для применения частей его
положений в современном законодательстве Украины для восполнения пробелов и облегчения выбора
тех или иных норм при рассмотрении однотипных дел. Уделяется внимание роли прецедентного права
в судебной деятельности как источника правоприменения, приводятся примеры судебных решений,
которые успешно применяются в качестве источника толкования и служат базой для формирования
необходимых норм права. Раскрывается необходимость признания судебного прецедента как источника права наравне с законами.
Ключевые слова: судебный прецедент, источник права, судебная практика, правоприменительная
деятельность, правовая система, нормы права.
Chumak V. Implementation of judicial precedent in the sources of law in Ukraine
This article examines the place of judicial precedent as a basis for the application of parts of its provisions in
the modern Ukrainian legislation to fill the gaps and facilitate the selection of certain standards when considering
similar cases. Attention is paid to the role of case law in judicial activities as a source of law enforcement, are
examples of judicial decisions, which are successfully used as a source of interpretation of the framework for the
formation of a proper standard of law. Revealed the need for recognition of judicial precedent as a source of law
on a par with the laws.
This thoughts considers the position of judicial precedent as a law-enforcement standards and focuses on the
analysis of the status of case law in key jurisdictions. Reveals the need for judicial practice in the manufacture of
cases on similar issues and recognize the source of law.
Lots of situations in the judicial process requires a thorough analysis of legal principles and arguments that
are needed for use in making the right decisions on specific cases. This is facilitated by years of accumulated
jurisprudence of national and foreign law.
Key words: judicial precedent, the source of law, jurisprudence, law enforcement, the legal system, the rule
of law.
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П

равильне тлумачення права, як свідчить практика, неможливе без опори на певні принципи, якими обов’язково повинні керуватися у своїй діяльності суб’єкти як наукового
тлумачення права, так і тлумачення, пов’язаного з його реалізацією. Ці принципи виробляються теорією тлумачення права на основі методології загальної теорії права. Деякі з них
можуть набувати свого закріплення у чинному законодавстві. Причому йдеться, головним
чином, про ті принципи, якими потрібно керуватися у правозастосовній практиці [1, с. 80].
Незважаючи на те, що останнім часом питанням тлумачення права приділяється певна
увага як у вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній науці, слід констатувати, що такі аспекти
вчення про інтерпретацію, як, наприклад, принципи тлумачення права, є не достатньо дослідженими у працях правознавців. Разом з тим заслуговують на увагу розробки у цій царині
таких учених, як В. Карташов, О. Черданцев, Т. Хабрієва, Ю. Тодика, С. Прийма та ін.
Важливість і необхідність дослідження принципів тлумачення обумовлюється тим, що
вони визначають зміст норм галузі права, її місце, роль і призначення у системі права, мають
важливе значення для побудови нормативної основи галузі права та її застосування. Без них
неможливо створити право і вдосконалювати правове регулювання, оскільки незрозумілим
буде його зміст [2, с. 41–42].
Для розуміння основ тлумачення та тлумачення норм у сфері цивільного права важливо
розглянути як загальні принципи тлумачення, так і принципи тлумачення цивільно-правових
норм. Ця необхідність обумовлена тим, що в цивільне право закладені як загальні основи права, так і притаманні тільки йому особливості, а також «колегіальні ідеї» з інших галузей права.
Термін «принцип» походить від латинського «principium», що означає основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу та соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості [3, с. 693]. Щодо, власне, принципів інтерпретаційної практики, то В. Карташов пропонує таке їх визначення — «це фундаментальні
ідеї (ідеали) і вихідні нормативно-керівні начала (загальнообов’язкові вимоги, юридичні
імперативи), які визначають загальну спрямованість інтерпретаційної діяльності, реалізація
яких забезпечує високу її якість та ефективність у правовій системі суспільства» [4, с. 50].
До загальних принципів тлумачення необхідно віднести такі: законності, гуманізму, справедливості, сумлінності, принцип єдності тлумачення, принцип оперативності.
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Основоположним серед них є принцип законності. Законність — це суворе і неухильне дотримання всіх положень, закріплених у законодавстві усіма без винятку суб’єктами права.
Відповідно, пріоритетом стосовно інтерпретаційного акта володіє нормативний правовий
акт. Для цього принципу характерна низка вимог. Законним може бути визначено тільки таке
тлумачення права, при якому не спотворюється справжній зміст норм, які тлумачаться, і,
що особливо важливо, не створюються нові норми права. Вчені з цього приводу зазначають,
що акти офіційного тлумачення не встановлюють нових норм права, не скасовують і не змінюють діючих юридичних норм, а сам акт тлумачення матиме практичне значення тільки
протягом терміну дії акта, що тлумачиться. Отже, відповідно до принципу законності тлумачення повинно здійснюватися згідно з буквою і духом закону.
Принцип гуманізму полягає в тому, що людина, її права та свободи визнаються найвищою
цінністю. Право, правотворчість, інтерпретація норм права повинні служити засобом охорони життя, здоров’я, честі та гідності людини. У міжнародному праві цей принцип ще й
виражається у забороні одностороннього обмеження за допомогою тлумачення прав одного
суб’єкта — держави.
Фундаментальним принципом є також принцип справедливості. Діяльність інтерпретатора повинна бути пронизана началами неупередженості, чесності. Справедливість не
можна відокремити від права. Справедливість націлена на правильне застосування права
в конкретній справі. Її функція — сприяти тлумаченню норми права в контексті конкретної ситуації і вирівнювати всі елементи відносин між сторонами. Таким чином справедливість забезпечує праву життєвість і робить його здатним враховувати особливості обставин
у кожній справі.
Принцип сумлінності (добросовісність) являє собою імперативне начало, згідно з яким
процес системного тлумачення повинен здійснюватися всіма суб’єктами так, як ніби вони
діють у своїх особистих інтересах. Сумлінно — значить за певною процедурою, не допускаючи ніяких помилок, бездоганно, так, щоб потім не було соромно. Цей принцип важливий
у зв’язку з тим, що витлумачені положення потім будуть реалізовані на практиці, і якщо допущені помилки, то може відбутися прийняття неправильних рішень судами, іншими правозастосовними органами. Про принцип сумлінності багато говориться у міжнародному праві.
Принцип єдності тлумачення припускає, що правові приписи, незалежно від ролі правового акта, повинні тлумачитися одноманітно в усіх випадках. Не можна в одній ситуації тлумачити норми одним чином, а в іншій — іншим. «Однозначність тлумачення є передумовою
одноманітного застосування права всіма компетентними суб’єктами та реальної єдності законності».
Встановивши невідповідність у правозастосуванні, а відповідно, і в інтерпретації норм
права, особа, яка здійснює правозастосовну діяльність, не повинна керуватися лише особистою зацікавленістю, а повинна звернутися до органу, який може встановити протиріччя, знайти правильну позицію і зобов’язати державні чи інші органи одноманітно застосовувати це
положення. Особливо небезпечні випадки, коли всі без винятку органи і посадові особи, неправильно застосувавши норму права, а до цього, неправильно її інтерпретувавши, обмінявшись досвідом, починають цю норму застосовувати тільки в такому контексті. Такі зловживання необхідно викорінювати на початковому етапі, а для цього важливо деколи відстежити
специфіку тлумачення правових приписів правозастосовним органом [5, с. 53].
Хотілося б закцентувати увагу на необхідності тлумачення будь-якого закону або кодексу
як цілісного документа. Так, нормативно-правовий акт повинен тлумачитися таким чином,
щоб він сприймався як цілісний і єдиний документ, різні частини якого тісно пов’язані і
взаємодіють один з одним. Має застосовуватися таке тлумачення, яке визнає за кожним положенням силу, а не абсолютизує якесь одне з них на шкоду іншим положенням, тим самим
перетворюючи їх у недіючі [6, с. 83].
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Це правило доцільно застосовувати і вважати дійсним в Україні у сфері цивільного законодавства. Так, Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) має дві частини: загальну й
особливу, і при тлумаченні особливої частини було б неправильно відходити від норм, зазначених у загальній частині. Наприклад, ч. 1 ст. 1234 зазначає: «Право на заповіт має фізична
особа з повною цивільною дієздатністю». Для визначення фізичної особи з повною цивільною дієздатністю необхідно звернутися до статей 34, 35 ЦК України, тому що саме там зазначаються загальні положення про фізичних осіб. Тлумачення ЦК України як цілісного нормативного акта дає можливість говорити про всебічно обґрунтований результат тлумачення та
абсолютну дієвість всього кодексу у зв’язці.
Принцип оперативності тлумачення також є загальним принципом для всього процесу
тлумачення. Своєчасно виданий інтерпретаційний акт забезпечує однакове і правильне розуміння, реалізацію правового припису, що роз’яснюється.
Загальновідомо, що в контексті тлумачення завжди розглядається питання про застосування відповідних способів тлумачення. У науковій літературі пропонуються різні підходи
до їх виокремлення, але найбільш точно, на нашу думку, говорити про такі: граматичний,
логічний, системний та історичний.
У свою чергу, застосування кожного зі способів тлумачення має відбуватися також із застосуванням певних принципів. Розглянемо це на прикладі системного способу тлумачення.
Перший принцип, на якому ґрунтується системне тлумачення, — принцип взаємозв’язку
норм. Він передбачає, що в процесі тлумачення інтерпретатор повинен розглядати дві і більше норми в їх єдності. Правило, за яким норми повинні тлумачитися у взаємозв’язку, спільне
для всіх суб’єктів: і тих, хто спеціально тлумачить норму, і тих, хто це робить не для застосування. Однак цей принцип нерідко порушується. Це найчастіше пов’язано з непрофесіоналізмом суб’єкта, що здійснює тлумачення норми. Не зрозумівши сенсу та змісту правового
припису, особа з якихось причин не намагається до кінця вивчити зв’язки цієї норми з іншими нормами, а застосовує її, закладаючи свій власний зміст. У результаті можлива інтерпретаційна помилка. Саме тому так важливо до кінця вивчити взаємозв’язки юридичних норм.
Тлумачення норм права необхідно здійснювати в контексті всієї системи права. Сприйняття
норм права ізольовано від інших правових розпоряджень неприпустимо. При цьому кожне
розпорядження має розумітися як своєрідне продовження (деталізація, розвиток, конкретизація, уточнення, доповнення тощо) відповідних конституційних положень. Саме так слід
ставитися і до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних договорів України, які за чинною Конституцією України є складовою її правової системи. Це означає, що відповідні норми національного права є логічним продовженням норм
міжнародного права.
Принцип послідовності пов’язаний із принципом взаємозв’язку норм. Згідно з цим принципом під час тлумачення інтерпретатор повинен переходити від однієї норми до іншої, не
перескакуючи, інакше зміст правового припису буде зрозумілий не до кінця. Крім того, через поспіх і пропуск необхідної для тлумачення норми може виникнути ефект втрати сенсу.
Цей принцип властивий саме системному тлумаченню і не властивий ані граматичному, ані
історичному, тому що в процесі цих видів тлумачення норми у взаємозв’язку можуть і не досліджуватися. Те саме можна сказати і про логічне тлумачення, коли зміст норми усвідомлюється у межах матеріалу лише цієї норми.
Для принципу послідовності характерним є визначення наявності основної та додаткових норм.
Під основною нормою розуміють таке правове розпорядження, від якого ми відштовхуємося у
процесі тлумачення. Додатковими юридичними нормами можуть бути не тільки норми цивільного законодавства, а й Конституція України, Податковий кодекс України та інші нормативноправові акти різних галузей права. Додаткова норма, за великим рахунком, будь-яка норма, яка
може з’явитися у полі зору інтерпретатора і буде взаємопов’язана з первинною нормою.
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Виокремлення основної та додаткової норми дуже умовне, бо в одній ситуації ми можемо
почати процес тлумачення з однієї норми, і всі інші будуть уточнювати її зміст, а в іншій — ця
норма стане доповнювати зміст іншої норми.
Принцип пріоритетності пов’язаний із наявністю ієрархії між двома і більше нормативноправовими актами, що містять юридичні норми. Згідно з цим принципом у процесі тлумачення ми повинні керуватися тим правовим приписом, який міститься в акті, що має більшу
юридичну силу.
Принцип повноти передбачає, що норма права повинна розумітися в усьому різноманітті формулювань і термінів інших юридичних норм. Широта охоплення формулювань
норм може бути різною. Термінологія також обумовлює взаємозв’язок правових приписів,
але буває, що зайве заглиблення у термінологію тільки заплутує інтерпретатора, тому вельми важливо цей принцип використовувати у сукупності з іншими принципами, особливо
принципом пріоритетності. Необхідно керуватися цим принципом і в тому випадку, коли
сам інтерпретатор не є професіоналом у цій галузі. Тут не важливо, офіційно або неофіційно
здійснюється тлумачення, особливу роль має саме досвід та наявність достатніх юридичних
знань. Тобто при опрацюванні матеріалів та підбитті підсумків, необхідно розглядати всі наявні фактори, що відображаються у нормах цивільного законодавства. Недостатнє опрацювання всіх зв’язків між нормами може негативно позначитися на результаті тлумачення, що в
майбутньому може призвести до неправильного їх застосування [7, с. 55].
Дотримання всіх цих принципів є важливим чинником процесу тлумачення. Грамотне використання цих основ та застосування їх на практиці дає змогу досягти бажаного результату,
сприятливо позначається на з’ясуванні змісту правового припису. Іншим фактором, від чого
буде залежати викладення інтерпретаційної думки, є досвід та наявність достатніх юридичних знань.
При тлумаченні цивільно-правових норм за основу, крім зазначених принципів, які притаманні тлумаченню у будь-якій галузі права, повинні братися до уваги принципи, притаманні цивільному праву, які відображаються у цивільному законодавстві (галузеві принципи
тлумачення).
Загальними засадами (далі — принципами) цивільного законодавства (цивільного права)
є: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законами
України; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, не заборонена законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність і розумність.
Принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини. Норми цивільного права як приватного права завжди спрямовані на забезпечення приватних ін
тересів учасників цивільних відносин. На підставі цього, ніхто, за винятком випадків, передбачених актами цивільного законодавства, не може свавільно втручатися у приватні справи
(будь-то фізична або юридична особа), зокрема, охороняється таємниця особистого життя
(ст. 301 ЦК України), кореспонденції (ст. 30 ЦК України), стану здоров’я (ст. 286 ЦК України) тощо.
Принцип свободи власності (неприпустимості позбавлення права власності). Він набуває
свого вираження у тому, що власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном, які він здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від
волі інших осіб. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав, а держава
не втручається у їх здійснення. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності
чи обмежений у його здійсненні (статті 316–317, 319, ч. 1 ст. 321 ЦК України). Однак можливості власника, безумовно, мають певні межі, чітко визначені законом.
Принцип свободи договору. І. Покровський називав цей принцип головною засадою цивільного права, одним із наріжних каменів всього сучасного цивільного устрою [7, с. 249]. Від-
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повідно до ст. 626 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента
і визначенні умов договору з урахуванням вимог актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Таким чином, принцип свободи договору можна визначити як передбачену законом одну з основних засад цивільного права, що
встановлює для суб’єктів договірних відносин свободу: вибору контрагентів; свободу укладення договору певного виду; визначення умов договору. Причому свобода договору проявляється навіть у тому, що сторони можуть укладати не тільки ті договори, які передбачені
актами цивільного законодавства, а й договори, у яких містяться елементи різних договорів
(змішані договори — ч. 2 ст. 628 ЦК України). Однак закон може обмежувати свободу договору для захисту більш слабшої сторони або для захисту публічних інтересів.
Принцип свободи підприємницької діяльності. Підприємництво може здійснюватися у будьякій з організаційних форм, передбачених законом. При цьому суб’єкти підприємницької
діяльності мають право на власний розсуд приймати рішення і здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству, відповідно до потреб ринку зі збереженням комерційної таємниці тощо.
Принцип судового захисту цивільного права та інтересу. Відповідно до ст. 15 ЦК України
кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання
або оспорювання, а також захист інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного
законодавства. Захищеність — необхідна складова права.
Принцип справедливості, добросовісності та розумності. Початок цей принцип бере ще зі
Стародавнього Риму, про що свідчать висловлювання тогочасних юристів. Так, Павел стверджував: «Коли відсутній чіткий правовий припис, бажано справу вирішувати по справедливості» (Д. 39.3.2.), а Ульпіан наполягав: «Коли право суперечить справедливості, повинна панувати остання» (Д. 15.1.32). За допомогою таких категорій, як добросовісність, розумність,
справедливість закон встановлює межі здійснення цивільних прав осіб, запобігаючи, тим самим, зловживанню правом з боку останніх.
Так, зокрема, ч. 5 ст. 12 ЦК України передбачає: якщо законом встановлені правові наслідки
недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що поведінка
особи є добросовісною та розумною, коли інше не встановлено судом. Таким чином, добросовісність слід розглядати як вірність із виконання своїх зобов’язань та повага і довіра до контрагентів за зобов’язаннями, а розумність як дії, що здійснила б у конкретній ситуації людина,
яка має нормальний, середній рівень інтелекту, знання та життєвий досвід. Справедливість —
це здійснення своїх прав і виконання зобов’язань на законних та чесних підставах.
Також при тлумаченні у цивільному праві має враховуватися принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення та майнової самостійності учасників цивільних відносин.
Рівність — основне начало, яке пронизує усю систему цивільного права й означає таке становище учасників, де воля одного з них не залежить від волі іншого, який не може йому наказувати, оскільки сам учасник, будь-то фізична чи юридична особа — самостійні у прийнятті
тих чи інших рішень. Безумовно, цей принцип не є абсолютним, бо деякі винятки у рівності
все ж таки можуть бути, але це відбувається лише у випадках, передбачених законом.
Однак вказаний перелік статей ЦК України та зазначений перелік загальних принципів тлумачення та принципів системного тлумачення, які застосовуються у сфері цивільного права, не
є вичерпним. Основні принципи тлумачення ми повинні виявити у самих нормах, що у сукупності становлять цю галузь та підлягають тлумаченню; у випадку, якщо ж там принципи прямо
не сформульовані, вони мають бути виявлені на основі загального змісту норм.
Необхідність абсолютного додержання цих принципів цивільного права при тлумаченні у
сфері цивільного права виходить з того, що закони України та тлумачення взагалі не повинні
суперечити Конституції України та ЦК України, а в рамках робочого механізму за допомогою
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них визначаються межі можливої та належної поведінки учасників інтерпретаційної діяльності цивільно-правових відносин.
На жаль, також можемо констатувати, що чинним законодавством процедура тлумачення
права належним чином не регламентується, тоді як це має дуже важливе значення. За допомогою відповідних процедурних норм можна зобов’язати суб’єктів застосування права використовувати і враховувати під час тлумачення права загальновизнані, що пройшли перевірку практикою, прийоми, принципи і правила тлумачення. Це б до певної міри оберігало їх
від помилок при тлумаченні права. Тут може бути використаний позитивний досвід деяких
іноземних країн, у яких правовій регламентації тлумачення права вже давно приділяється
значна увага. У цих країнах вироблено і закріплено в законодавстві ціле зведення правил тлумачення права.
Список використаних джерел
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Гогусь Т. Тлумачення правових норм та індивідуальних розпорядчих актів про судоустрій / Т. Гогусь // Право України. — 2008. — № 1. — С. 78–86.
Щенникова Л. В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный
эффект / Л. В. Щенникова // Цивилистические записки. — М. : Статут ; Екатеринбург : Ин-т
частного права, 2002. — Вып. 2. — С. 41–59.
Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі
України / А. М. Колодій // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг.
ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — Х. : Право, 2008. — Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. — С. 689–704.
Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества / В. Н. Каратшов. — Ярославль : Ярославский гос. университет, 1998. — Ч. 4 : Интерпретационная юридическая практика. — 126 с.
Толстик В. А. Системное толкование норм права / В. А. Толстик, Н. Л. Дворников, К. В. Каргин. — М. : Юриспруденция, 2010. — 480 с.
Коллизионное право : учеб. и науч.-практ. пособ. / Ю. А.Тихомиров. — М. : Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2003. — 394 с.
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. — М. : Статут,
1998. — 353 с.

Антошкіна В. К. Принципи тлумачення у сфері цивільного права
Стаття присвячена аналізу і визначенню принципів інтерпретаційної діяльності, зокрема щодо
тлумачення цивільно-правових норм. Визначаються принципи інтерпретації, надаються як загальні
принципи тлумачення правових норм, так і особливі, характерні цивільному праву. Також порушується питання необхідності законодавчого закріплення принципів тлумачення.
Ключові слова: тлумачення, принцип тлумачення, загальні принципи тлумачення, галузеві принципи тлумачення.
Антошкина В. К. Принципы толкования в сфере гражданского права
Статья посвящена анализу и определению принципов интерпретационной деятельности, в
частности относительно толкования гражданско-правовых норм. Дается определение принципам
интерпретации, рассматриваются как общие принципы толкования правовых норм, так и особые,
характерные гражданскому праву. Также поднимаются вопросы необходимости законодательного закрепления принципов толкования.
Ключевые слова: толкование, принцип толкования, общие принципы толкования, отраслевые
принципы толкования.
Antoshkina V. Principles of interpretation in civil law
This article focuses on the analysis and determination of the principles of interpretive activities, in particular,
the interpretation of civil — law. The article defines the principles of interpretation are considered as general
principles of interpretation of legal norms and principles of the special characteristic of civil law. The article also
raises questions necessary legislative recognition of the principles of interpretation.
Key words: interpretation, the principle of interpretation, the general principles of interpretation, special
principles of interpretation.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОГРЕСУ ТА РЕГРЕСУ
З НАСТУПНІСТЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

У

науковій літературі вже неодноразово зазначалося, що право не можна досліджувати лише
у статичному вимірі як сукупність норм, які закріплені у різних нормативних актах та які
регулюють або охороняють певні суспільні відносини, а слід звертати увагу на їх динамічний
характер. Особливого значення такі дослідження динаміки права набувають у сучасний період постійних змін та доповнень у вітчизняне законодавство, у тому числі й кримінальне, які
пов’язані зі змінами у суспільному, економічному, політичному, науковому житті. При цьому
запорукою належного рівня правового регулювання суспільних відносин, які виникають, та,
відповідно, їх охорони засобами кримінального права, є не тільки створення нових правових
норм, а й певна наступність, запозичення того найкращого, що вже було створено й довело
своє право на існування під час тривалого апробування.
Така постановка проблеми викликає необхідність досліджувати спадкоємні зв’язки у праві та законодавстві, але, враховуючи взаємозв’язок усіх явищ у їх бутті, слід, аналізуючи наступність у праві, приділити увагу співвідношенню правонаступництва із прогресом та регресом як самостійними формами розвитку суспільства та його одиниць. Подібна необхідність
виникає тому, що проблему прогресу і регресу можна розглядати як загальну (досліджується
у межах філософії) і як суто правову. Остання, безсумнівно, має місце при вивченні співвідношення правонаступництва з соціальним і правовим прогресом.
Дослідження особливостей наступності у праві спираються на відповідні розробки в галузі
філософії та соціології. Водночас багато відомих учених-правознавців — теоретики та криміналісти — вказували на доцільність вивчення проблем наступності у праві в цілому та безпосередньо у кримінальному праві. До таких досліджень можна віднести праці М. Бажанова,
В. Грищука, В. Навроцького, Н. Неновські, В. Нерсесянца, Ф. Фаткулліна, Г. Швекова та ін.
Враховуючи актуальність дослідження динаміки кримінального права та її складових, слід
звернутися до аналізу соціального та правового прогресу (регресу) та встановити їх зв’язок із
правонаступництвом.
Вже саме поняття «прогрес» (від лат. рrogressus) буквально означає рух вперед, успіх [1].
Прогрес у суспільному розвитку визначається як форма розвитку суспільства в цілому або
окремих її сторін, яка розуміється як поступовий розвиток суспільства за висхідною лінією
[2, с. 296]. Проте соціальний прогрес можна визначати по-різному, виходячи, насамперед,
з тієї методології, яка використовується у дослідженні. Тому необхідно зупинитися на визначенні, яке вже використовується у правовій літературі. Під соціальним прогресом можна
розуміти «поступальний розвиток суспільства від нижчих щаблів до вищих» [3, с. 8]. Також
зазначимо, що поняття «соціальний прогрес» і «суспільний прогрес» є тотожними.
При аналізі цієї категорії необхідно враховувати, що прогрес нерозривно пов’язаний із
регресом. Обидві категорії перебувають у досить складному діалектичному взаємозв’язку,
внаслідок чого «ані до прогресу, ані до регресу розвиток зводити не можна» [4, с. 95]. При
цьому обидва явища можна спостерігати і в суспільстві, яке розвивається вкрай нерівномірно. Більше того, навіть загальний огляд історії показує загасання прогресивного розвитку або
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навіть різні рухи назад. І, тим не менш, очевидно, що в цій взаємодії діалектичних категорій
провідною тенденцією буде володіти соціальний прогрес. Безумовно, для окремої держави
регрес може означати кінець її розвитку, але ми не можемо зводити суспільний розвиток до
суми розвитку окремих його частин. Очевидно, що більш-менш об’єктивну картину розвит
ку можна отримати, якщо спробувати охопити суспільство як цілісну динамічну систему.
Регрес є важким і трагічним етапом розвитку суспільства, але він також є основою для подальшого прогресу. У тому числі, завдяки регресу створюються передумови для подальшого
прогресивного розвитку.
У зв’язку зі сказаним вище, неминуче виникає питання про характер взаємозв’язку прогресу і регресу. Вважаємо, що він може мати двоякий характер. По-перше, прогрес на певних
етапах розвитку суспільства може змінитися регресом, причому ця обставина не суперечить
визнанню домінуючого положення прогресу.
По-друге, суспільний прогрес в одній сфері може означати регрес в іншій, оскільки
розвиток в одному із напрямів може перешкоджати іншим напрямам. Це співвідношення можна спостерігати і в правовому розвитку, яке взаємопов’язане з суспільним. Наприклад, включення ст. 69-1 до Кримінального кодексу України (далі — КК України) Законом
України від 15 квітня 2008 р. № 270 «Призначення покарання за наявності обставин, що
пом’якшують покарання» призвело до того, що розмір покарання особі, яка вчинила злочин будь-якого ступеню тяжкості, за умови дотримання вимог, передбачених цією статтею
(наявність певних пом’якшуючих покарання обставин, відсутність обтяжуючих покарання
обставин та визнання вини), не може перевищувати 2/3 максимального строку або розміру
найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті Особливої
частини КК України, тоді як покарання, призначене особі, яка може й вчинила менш тяжкий злочин, але не відповідає хоча б одній із зазначених умов, може перевищувати вказані
обмеження. Вважаємо, що можливість розгляду одного і того ж явища як прогресу і як регресу виникає внаслідок того, що «критерії суспільного прогресу, як і сам прогрес, відносні,
не абсолютні» [5, с. 16], хоча в літературі і мають місце наполегливі спроби чіткого визначення цих критеріїв [6, с. 211–212].
Соціальний прогрес, будучи інтегрованим у загальний складний процес соціального розвитку, нерозривно пов’язаний з наступністю. Цю обставину зауважив ще К. Маркс, який,
наголошуючи на значенні наступності як необхідної умови суспільного прогресу, зазначав:
«Завдяки тому простому факту, що кожне наступне покоління знаходить продуктивні сили,
набуті попереднім поколінням, і ці продуктивні сили служать йому сирим матеріалом для
нового виробництва, — завдяки цьому факту утворюється зв’язок у людській історії, утворюється історія людства...» [7, с. 402]. Особливо необхідно наголосити на тому, що йдеться
не тільки про соціальну, а й про правову наступність. Право, безумовно, не є найголовнішою
основою суспільного прогресу, але воно створює певні механізми, які сприяють соціальному
прогресу. Варто зазначити, що докладне дослідження взаємодії права і суспільного прогресу
потребує окремого дослідження, оскільки, як справедливо зауважують у науковій літературі,
«проблема взаємовідносин права і соціального прогресу є надзвичайно широкою і багатоаспектною» [8, с. 6].
Досліджуючи соціальний прогрес, ми не повинні забувати про регрес. Останній має
тимчасовий характер, але і він має місце в розвитку. Отже, регрес може бути пов’язаний
із наступністю. Так, у 20-х роках ХХ ст. у вітчизняному праві та законодавстві відбувалося
відкидання найважливіших інститутів кримінального права, що зумовлювалось класовими, ідеологізованими підходами, притаманними тому часові. Це стосувалося підстав відповідальності, принципу «немає злочину без вказівки на то в законі», введення аналогії,
відмови від поняття вини, заміни покарання заходами соціального захисту тощо. У наявності наступність, причому очевидний регресивний характер цього зв’язку, оскільки ці
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інститути є суттєвими для кримінального права та забезпечують дотримання прав і свобод людини як тієї, що притягується до кримінальної відповідальності, так і потерпілої
від злочину.
Отже, складний взаємозв’язок прогресу і регресу очевидний. Це дозволяє розглядати обидва явища як своєрідний фактор наступності у праві, що досить сильно впливає на неї.
При цьому слід зазначити неоднорідність структури суспільного прогресу. Для зручності
дослідження у ньому можна виокремити різновиди відповідно до сфер діяльності (економіка, політика, культура тощо). Отже, можна говорити і про правовий прогрес, оскільки
право поза суспільством не існує. При цьому відразу ж необхідно вказати на те, що правовий прогрес, будучи детермінованим матеріальними умовами життя суспільства, має свою
відносну самостійність. З цього приводу в науковій літературі зазначають, що «розвиток
суспільства в цілому по висхідній лінії ще не означає саме по собі автоматичного прогресу в
праві» [8, с. 16]. Звідси випливає, що правовий прогрес може запізнюватися, відставати від
суспільного прогресу. Так відбувалося із внесенням змін до КК УРСР 1960 р. після набуття незалежності Україною (наприклад, кримінально-правова заборона порушення правил
про валютні операції (ст. 80 КК УРСР 1960 р.) була виключена тільки у 2000 р. на підставі
Закону України від 14 вересня 2000 р. № 1945, а норма про кримінальну відповідальність
за спекуляцію (ст. 154 КК УРСР 1960 р.) так й проіснувала до втрати чинності КК УРСР
1960 р. з 1 вересня 2001 р.). Ця обставина має значення для розгляду наступності і правової
спадщини.
Повертаючись до правонаступності, необхідно визначити її роль у правовому прогресі.
Т. Наконечна справедливо вказує, що про правонаступність «не можна говорити... як про
джерело прогресу, проте як про умову і своєрідний двигун — можна» [9, с. 8]. Звісно, ми не
можемо стверджувати, що наступність є причиною правового прогресу. Але й відкидати наступність, ігнорувати її вплив на правовий прогрес було б неправильно. Правонаступність
у цілому сприяє правовому прогресу, є одним із імпульсів до його прискорення. Вважаємо,
що відсутність наступності просто зробило б неможливим існування правового прогресу.
Однак співвідношення цих явищ може бути й іншим. Наступність певною мірою залежить
від волі економічно панівних верств суспільства. І якщо їх інтереси починають не збігатися з
об’єктивними закономірностями прогресу, то наступність, що перебуває під впливом панівної групи людей, може перетворитися на певну перешкоду на шляху прогресу.
Слід також врахувати, що правова наступність виявляє себе і в правовому регресі, про що
може свідчити розглянутий вище приклад зі зміною доктрини та законодавства після Жовт
невої революції 1917 р. При цьому співвідношення її з правовим регресом таке, що вона не є
його головною причиною. Наступність може сигналізувати про регрес, однак причини його
виникнення і розвитку полягають у розвитку самого суспільства.
Отже, підсумовуючи все викладене вище, можна зробити висновок про існування складного взаємозв’язку прогресу і регресу, що дозволяє розглядати обидва явища як своєрідний
фактор наступності у праві, що досить сильно впливає на неї.
Особливістю правового прогресу є те, що він може відставати від суспільного прогресу, що
відбувається, коли законодавець через значний обсяг роботи чи з інших причин не встигає
вносити зміни до законодавства, які б відповідали сучасним умовам.
Правонаступність сприяє прогресу у праві, будучи його своєрідним «двигуном», але не
причиною. У той же час слід також врахувати, що правова наступність виявляє себе і в правовому регресі, вона може сигналізувати про нього, однак причини його виникнення і розвитку
полягають у розвитку самого суспільства.
Подальше дослідження питань динаміки кримінального права у сукупності з усіма суміжними явищами та категоріями дозволить врахувати існуючі надбання у галузі законотворчості та не допустити помилок.
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Балобанова Д. О. Співвідношення прогресу та регресу з наступністю у кримінальному праві
У науковій літературі вже неодноразово зазначалося, що право не можна досліджувати тільки в
статичному вимірі як сукупність норм, закріплених у різних нормативних актах, та які регулюють або
охороняють певні суспільні відносини, а слід звертати увагу на їх динамічний характер. Особливого
значення такі дослідження динаміки права набувають у сучасний період постійних змін та доповнень
у вітчизняне законодавство, у тому числі й кримінальне, які пов’язані зі змінами у суспільному, економічному, політичному, науковому житті. При цьому запорукою належного рівня правового регулювання суспільних відносин, які виникають та, відповідно, їх охорони засобами кримінального права,
є не тільки створення нових правових норм, а й певна наступність, запозичення того найкращого, що
вже було створено й довело своє право на існування під час тривалого апробування. Така постановка проблеми викликає необхідність досліджувати спадкоємні зв’язки у праві та законодавстві, але,
враховуючи взаємозв’язок усіх явищ у їх бутті, слід, аналізуючи наступність у праві, приділити увагу співвідношенню правонаступництва із прогресом та регресом як самостійними формами розвитку
суспільства та його одиниць. Особливістю правового прогресу є те, що він може відставати від суспільного прогресу, що відбувається, коли законодавець через значний обсяг роботи чи з інших причин не
встигає вносити зміни до законодавства, які б відповідали сучасним умовам. Правонаступність сприяє
прогресу у праві, будучи його своєрідним «двигуном», але не причиною. У той же час слід також врахувати, що правова наступність виявляє себе і в правовому регресі, вона може сигналізувати про нього,
однак причини його виникнення і розвитку полягають у розвитку самого суспільства.
Ключові слова: правонаступність, соціальний прогрес, регрес, динаміка, кримінальне законодавство, законотворчість.
Балобанова Д. А. Соотношение прогресса и регресса с преемственностью в уголовном праве
В научной литературе неоднократно указывалось, что право нельзя исследовать только в статическом измерении как совокупность правовых норм, закрепленных в различного рода нормативных
актах и регулирующих или охраняющих определенные общественные отношения, а необходимо
обращать внимание на их динамический характер. Особое значение такие исследования динамики права приобретают в настоящее время постоянных изменений и дополнений отечественного законодательства, в том числе и уголовного, которые связаны с изменениями в общественной,
экономической, политической, научной жизни. При этом залогом надлежащего уровня правового
регулирования возникающих общественных отношений, а, следовательно, и их охраны средствами
уголовного права, является не только создание новых правовых норм, но и определенная преемственность, восприятие того лучшего, что было создано и доказало свое право на существование во
время длительного апробирования. Такая постановка проблемы вызывает необходимость исследовать преемственные связи в праве и законодательстве, но, учитывая взаимосвязь всех явлений в их
бытии, следует, анализируя преемственность в праве, уделить внимание соотношению правопреемственности с прогрессом и регрессом как самостоятельными формами развития общества и его
единиц. Особенностью правового прогресса является то, что он может отставать от общественного
прогресса, что имеет место, когда законодатель из-за значительного объема работ или по другим
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причинам не успевает вносить изменения в законодательство, которые отвечали бы современным
условиям. Правопреемственность способствует прогрессу в праве, являясь его своеобразным «двигателем», но не причиной. В то же время следует учитывать, что правовая преемственность проявляет себя и в правовом регрессе, она может сигнализировать о нем, однако причины его возникновения и развития лежат в развитии самого общества.
Ключевые слова: правопреемственность, социальный прогресс, регресс, динамика, уголовное законодательство, законотворчество.
Balobanova D. Interrelation of progress and regress with succession in criminal law
The scientific literature has repeatedly stated that the law can not be studied only in a static measurement,
as a body of law enshrined in the various kinds of normative acts and regulating or protecting certain social
relations, but it is necessary to pay attention to their dynamic nature. The particular importance such researches
of dynamic nature acquires in present ongoing changes and additions to the national legislation, including
criminal, which are associated with changes in social, economic, political and scientific life. At the same time
the guarantee of an adequate level of legal regulation of emerging social relations, and, consequently, their
protection by means of criminal law, is not only the creation of new legal norms, but also a certain succession,
a better perception of the best that was created and proved its right to exist during long-term testing. Such
formulation of the problem causes the necessity of research of succession connection in law and legislation,
but taking into consideration the interconnectedness of all phenomena in their existence, on analyzing the
continuity of the law, the attention should be paid to the relation of succession to the progress and regress as the
independent forms of development of the society and its units. The legal progress singularity consists in that it
can keep up with the social progress, that occurs when the legislator because of the significant amount of work
or other reasons, does not make timely changes in legislation according modern conditions. The succession
promotes the progress in law, as a kind of «engine», but not the cause. At the same time, it should be noted that
the legal continuity appears in a legal regress, signalizing it, but the causes of its origin and development lie in
the development of the society.
Key words: succession, the social progress, regress, the dynamics, criminal legislation, lawmaking.
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НЕОБХІДНІСТЬ ФАКТИЧНОГО РОЗДІЛЬНОГО
ПРОЖИВАННЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ РЕЖИМУ
ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ

Р

ежим окремого проживання подружжя (сепарація) є новелою сімейного права України,
впровадженою чинним Сімейним кодексом України. Цей інститут має давню історію та
успішно функціонує у багатьох зарубіжних країнах.
На жаль, впровадження інституту окремого проживання подружжя в Україні не супроводжувалося чіткою правовою регламентацією процедури його застосування на практиці.
У Сімейному кодексі України цьому питанню присвячено лише дві статті, в яких регламентовано встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя та його
правові наслідки, проте навіть у цих аспектах виникають труднощі. Більше того, у зв’язку з
однобічним формулюванням назви як «режиму окремого проживання», на практиці і в на-
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уковій літературі гостро стоїть питання: чи є проживання кожного з подружжя в окремому
житловому приміщенні необхідною умовою для існування режиму окремого проживання
подружжя?
Метою цієї статті є дослідити необхідність фактичного окремого проживання, аби подружжя вважалося таким, що перебуває у режимі окремого проживання.
До питання сепарації у своїх працях зверталися, зокрема, такі українські вчені: Л. Липець,
К. Глиняна, Б. Левківський, В. Гопанчук, Н. Аблятіпова С. Лепех, М. Ясинок, І. Жилінкова,
З. Ромовська, Ю. Червоний та ін.
Зокрема, М. Ясинок наголошує, що режим окремого проживання подружжя за своєю суттю передбачає наявність окремого житла чи можливість його винайму одним із подружжя.
Разом з тим режим окремого проживання не є завуальованим виселенням із житла і подальшою його втратою. Це адміністративний акт тимчасового характеру, який береться до уваги
судом, на підставі інтересів інших членів сім’ї, і ґрунтується на захисті як їх прав, так і інте
ресів [1, с. 115].
Б. Левківський, розглядаючи можливість встановлення режиму окремого проживання,
якщо подружжя мешкає в одному житловому приміщенні, яке належить їм на праві спільної сумісної власності, вважає, що в цьому випадку суд має відмовити у встановленні режиму окремого проживання. Суд не може заборонити жодному із подружжя користуватися
цим приміщенням. Якщо подружжя не може або не бажає проживати спільно, вони можуть
скористатися своїм правом на вибір місця свого проживання (у разі бажання продовжувати
спільні відносини) [2, с. 100].
Позиція необхідності фактичного роздільного проживання при сепарації, на нашу думку,
зумовлена передусім історичними витоками виникнення цього інституту. Традиційно виникнення інституту сепарації пов’язують з тим, що у 1563 р. Тридентський собор Римської
католицької церкви остаточно заборонив розлучення: «Того, що з’єднав Господь, не може
роз’єднати людина». Замість розірвання шлюбу було дозволено «відлучення від стола і ложа»
(separatio a mensa et thoro). Тривалий час основне значення сепарації полягало саме у легалізації окремого проживання подружжя, адже одним із законів тодішнього шлюбного права був
обов’язок спільного сімейного проживання [3, с. 115].
Іншого погляду дотримується В. Гопанчук: «Режим окремого проживання не можна розуміти лише винятково як дійсно фактичне окреме проживання подружжя, скажімо, в різних
містах чи в різних квартирах. Режим окремого проживання поширюється і на ті випадки,
коли подружжя продовжує проживати, скажімо, в різних кімнатах однієї квартири, проте
припиняє будь-які стосунки, а починає кожен окремо харчуватися, оплачувати комунальні
послуги, вести господарство тощо» [4, с. 85].
Неможливість або небажання «спільного» проживання, на думку низки науковців, слід
тлумачити не як неможливість або небажання проживати разом в одному житловому приміщенні, а як неможливість або небажання вести спільне сімейне життя, мати спільний побут
і господарство. Хоча, знову ж таки, закон не зобов’язує подружжя у випадку сепарації утримуватися від спілкування, мати відособлений побут тощо. Подружжя може жити й під одним
дахом, але щодо них може бути встановлено режим окремого проживання [5, с. 119].
Співвідносячи поняття «гостьового шлюбу» і «сепарації», Л. Липець зазначає, що гостьовий шлюб — це шлюб, у якому подружжя бажає, але з певних причин не може проживати
разом постійно, а тому проживає разом лише певний проміжок часу (наприклад, вихідні дні
і свята), після чого «подружжя-гість» від’їжджає додому. Характерною ознакою «гостьового
шлюбу» є фактичне та регулярне підтримання подружніх стосунків, без «позбавлення подружжя ложа», і лише з частковим «відділенням від столу» з об’єктивних причин. На противагу «гостьовому шлюбу», режим окремого проживання можливий й у разі проживання
подружжя в одному помешканні, адже «відокремлення від столу та ложа» можливе також при
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проживанні подружжя в одному домі/квартирі, але в різних кімнатах. Ще з радянських часів
і донині зустрічаються родини, які через відсутність коштів не в змозі ані придбати, ані навіть орендувати житло для одного з подружжя, а тому після розлучення «роз’їжджаються» по
різних кімнатах, перетворюючи сімейну квартиру на комунальну, а свою сім’ю — на сусідів
такої квартири.
Тому основною відмінністю між «сепарацією» та «гостьовим шлюбом» є те, що причинами сепарації можуть бути, по-перше, небажання подружжя мати подружні стосунки та вести
спільно побут, незалежно від того, проживає таке подружжя в одному чи в різних помешканнях; по-друге, неможливість подружжя з об’єктивних причин проживати разом, і до того
ж відсутність змоги часто та регулярно бачитися, внаслідок чого окреме проживання стає
тривалим. Причиною ж «гостьового шлюбу» є неможливість подружжя з об’єктивних причин
проживати разом, при цьому подружжя часто та регулярно бачиться [6, с. 150–151].
На нашу думку, більш переконливою є позиція Л. Липець, адже у випадку встановлення режиму окремого проживання йдеться не стільки про фактичне роздільне проживання,
скільки про розрив спільного побуту. Відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України сім’ю
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права
та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних
причин не проживають спільно [7].
Аналіз судової практики дає можливість зробити висновок про аналогічне ставлення до
цього питання суддів. Так, у рішенні Печерського районного суду м. Києва від 15 березня
2012 р. зазначено, що позивачка звернулася до суду з позовом, в якому просить встановити
режим окремого проживання між нею та її чоловіком. А також зобов’язати відповідача переїхати у квартиру своїх батьків строком на один рік, щоб випробувати часом їхні стосунки,
проживаючи окремо. Оскільки між ними триває розлад, неприязні та напружені стосунки,
й окреме проживання дасть можливість задуматися про деякі моменти їх спільного життя
та розглянути доцільність подальшого спільного проживання. Відповідач не заперечував
проти позову в частині встановлення режиму окремого проживання, але заперечував проти виселення до батьків із квартири, яка є спільною власністю подружжя. У цьому разі,
враховуючи наведені неприязні стосунки сторін, а також те, що відповідач не заперечує
проти встановлення режиму окремого проживання, суд вирішив, що ці вимоги підлягають
задоволенню.
Разом з тим вимоги про зобов’язання відселити відповідача у квартиру його батьків задоволенню не підлягають. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено відселення
власника житла при розгляді справ такої категорії [8]. Отже, судова практика йде правильним, на нашу думку, шляхом. Судді не трактують поняття «окремого проживання» вузько,
обмежуючи його лише проживанням в окремих житлових приміщеннях.
Що стосується законодавства зарубіжних країн, то тут слід звернути увагу на такі норми і
думки науковців.
У § 1361b німецького Цивільного Уложення досить докладно врегульовані питання користування спільним житлом, а саме: якщо подружжя живе окремо або хтось із них бажає
жити окремо, один із подружжя може вимагати, щоб інший надав йому можливість одноособового використання сімейного житла чи його частини, у межах, необхідних для цього,
беручи до уваги стосунки з іншим із подружжя з метою уникнення сутичок. Якщо одному
з подружжя було дозволено користуватися сімейним житлом повністю або його частиною,
другий із подружжя має утримуватися від створення перешкод такому користуванню. Останній може вимагати у того з подружжя, хто має право користування, справедливу плату за таке
користування [9]. Тобто у цьому випадку чітко встановлено можливість фактичного спільного проживання при сепарації.
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Доктрина англійського сімейного права стоїть на такій позиції: сторони не будуть розглядатися як сепаровані, якщо вони живуть в одному помешканні, проте чи живуть вони в
різних помешканнях є питанням факту. Сепарація можлива навіть якщо сторони живуть під
одним дахом, адже «помешкання» не є тотожним поняттю «будинок». Наприклад, у справі
«Фюллер проти Фюллера» (1973) пара вважалася сепарованою, хоча чоловік жив як наймач
житла зі своєю дружиною і її новим співмешканцем. У справі «Моунсер проти Моунсера»
(1972) у задоволенні позову про розлучення на підставі дворічної сепарації було відмовлено,
тому що подружжя не жило у різних помешканнях, хоча вони спали в різних спальнях, вони
їли разом із дітьми і ділили хатні обов’язки [10, с. 147].
Відповідно до положень Кодексу сім’ї та опіки Польщі при встановленні сепарації суд
обов’язково приймає рішення, зокрема про: визначення способу користування сімейним помешканням під час спільного проживання у ньому сепарованого подружжя, якщо подружжя
займає спільне помешкання; на вимогу одного з подружжя, за виняткових обставин, коли
один із подружжя своєю відвертою непристойною поведінкою робить спільне проживання
неможливим, суд може видати розпорядження про його виселення на вимогу другого із подружжя [11]. Отже, на підставі зазначених норм можна зробити висновок, що за загальним
правилом у польському сімейному праві проживання у спільному помешканні жодним чином не заважає встановленню сепарації для подружжя.
Отже, беручи до уваги наукові розробки українських правознавців у галузі сімейного права, судову практику, зарубіжне законодавство і доктрину, можна дійти такого висновку щодо
необхідності фактичного окремого проживання при встановленні режиму окремого проживання: зародження інституту окремого проживання (сепарації) як альтернативи розлученню,
яка звільняла подружжя від обов’язку спільно проживати втратила з часом свою початкову актуальність. На сучасному етапі встановлення режиму окремого проживання зумовлене
не стільки бажанням подружжя фізично відмежуватися одне від одного, скільки припинити
спільний побут і «роз’єднатися» на вищому рівні. На нашу думку, саме некоректність формулювання у Сімейному кодексі України назви цього інституту породжує суперечності щодо
обов’язковості для подружжя «роз’їхатися» по різним житловим приміщенням для встановлення режиму окремого проживання.
Таким чином, можна впевнено стверджувати, що для встановлення режиму окремого
проживання віддаленість проживання подружжя не має вирішального значення.
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Білик О. О. Необхідність фактичного роздільного проживання при встановленні режиму окремого проживання подружжя
Статтю присвячено дослідженню такої ознаки режиму окремого проживання подружжя, як фактичне проживання у різних житлових приміщеннях. Сама назва інституту в українському сімейному
праві наштовхує на думку, що без другого не може існувати першого, проте це не так. Багато українських та зарубіжних науковців наголошують на тому, що спільне проживання подружжя має дещо
глибше значення, ніж просте співжиття в одному помешканні. Тут важливішою є не фактична дистанція між подружжям, а їх налаштованість на спільне виконання обов’язків, ведення спільного побуту
і господарства. Українська судова практика теж стоїть на позиції недопущення суміщення вирішення
житлових питань і встановлення режиму окремого проживання.
Ключові слова: шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, роздільне проживання.
Билык А. О. Необходимость фактического раздельного проживания при установлении режима отдельного проживания супругов
Статью посвящено исследованию такого признака режима раздельного проживания супругов, как
фактическое проживание в разных жилых помещениях. Само название института в украинском семейном праве наталкивает на мысль, что без второго не может существовать первого, однако это не
так. Много украинских и зарубежных ученых подчеркивают, что совместное проживание супругов
имеет более глубокое значение, чем простое сожительство в одном жилище. Тут важнее не фактическая дистанция между супругами, а их стремление к совместному исполнению обязанностей, ведению
общего быта, хозяйства. Украинская судебная практика тоже стоит на позиции недопущения совмещения разрешения жилищных вопросов и установления режима раздельного проживания.
Ключевые слова: брак, режим раздельного проживания супругов, сепарация, раздельное проживание.
Bilyk O. Actual separate living necessity in case of spousal separate living regime establishment
The article deals with the concept of spouses living in different dwellings and its necessity in case of separate
living regime being established. The name of this institute in Ukrainian Family Code suggests that the couple
should actually live apart in order to be considered separated. However, analysis of doctrine, legislature and
judicial practice shows faultiness of this statement. It is true, that originally the institute was introduced to
release the couple or one of the spouses from the obligation of living together. Throughout the development
of family law, living in one dwelling has become the free choice of spouses depending on the circumstances.
A lot of researchers emphasize on the difference between «house» and «household». In one case, couple can
live separately in one dwelling as roommates; each would cook for oneself, make the payments, but not share
everyday life with the other spouse. In the other case, spouses can live in different apartments or even cities, but
have a necessary level of commitment to be viewed as a couple. Ukrainian case law shows that judges follow the
rule that supports the idea described above: establishment of separate living regime cannot be viewed as a cause
for forcing one of the spouses to move out of the family dwelling. Overall, it is safe to say that separated spouses
are not necessary the ones that live in different houses. The couple’s decision to separate has a bigger impact
on their lives and obligations than a mere termination of cohabitation. Actual distance between the spouses
is less important than their actual intentions to discontinue marital life. So, spouses’ actual living apart is not
mandatory condition of the separate living regime.
Key words: marriage, mode of separation of spouses, separation, separation.
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Т

ему протидії корупції, зокрема в органах виконавчої влади, тією чи іншою мірою досліджували у своїх працях О. Джужа, М. Камлик, О. Кальман, О. Костенко, М. Мельник,
Є. Невмержицький, Б. Романюк, В. Соловйов та ін. Як слушно стверджує О. Костенко, нині
є достатньо підстав вважати, що антикорупційна політика, а також стратегія й тактика протидії корупції в Україні є антинауковою. Це одна з причин її неефективності [1]. О. Кальман
вважає, з чим ми частково погоджуємося, що у цілому оцінювати роботу органів, які ведуть
боротьбу з корупцією, необхідно з урахуванням кількості і якості реалізованих заходів, а також результатів розгляду справи у судових органах [2, с. 133].
Аналіз деяких проблем, пов’язаних із реалізацією антикорупційних заходів органами виконавчої влади та оцінкою їх ефективності проводився українськими вченими різних галузей
науки, але при цьому не проводився кримінологічний аналіз ролі обласних державних адміністрацій у протидії корупції.
Метою статті є з’ясування ефективності антикорупційної політики держави шляхом створення в органах державної влади підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.
При застосуванні якісних показників ефективності діяльності органів, які ведуть боротьбу
з корупцією, як справедливо зазначає О. Кальман, слід враховувати ту обставину, що запобігання і протидія корупції — це особливі види державної і громадської діяльності, які вирішують велике різноманіття завдань із постійно змінюваним змістом [2, с. 131].
У 2011 р. було прийнято пакет антикорупційних нормативно-правових актів, серед
яких основоположними є закони України від 7 квітня 2011 р. № 3206-17«Про засади запобігання і протидії корупції» [3], вiд 7 квітня 2011 р. № 3207-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» [4]. Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 20 жовтня
2011 р. № 1094 [5] визначено перелік правопорушень, у тому числі й злочинів, які вважаються корупційними.
До числа суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції у межах
повноважень, визначених законом, віднесені, серед інших, й органи виконавчої влади, зокрема, міністерства, агентства, обласні державні адміністрації (далі — ОДА). На виконання
постанови КМУ від 2 листопада 2011 р. № 1126 [6], в якій рекомендовано керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням вимог Типового положення
про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Постановою КМУ від 8 грудня 2009 р. № 1422 (Типове положення) [7], утворити та
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забезпечити функціонування підрозділів із питань запобігання та виявлення корупції, такі
підрозділи було утворено.
На виконання постанови КМУ від 28 листопада 2011 р. № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки» [8] відомствами
розроблені плани відповідних заходів із реалізації Державної програми. Аналіз звітів, які
були подані органами виконавчої влади до Ради національної безпеки і оборони України у
березні 2012 р., свідчить, що були організовані та виконані тільки формальні (підготовчі)
антикорупційні заходи [9]. Так, результати роботи з протидії корупції розміщуються у друкованих виданнях, а також поширюються шляхом виступів на радіо- та телебаченні. Підрозділи, відповідно до ч. 5 п. 4 Типового положення [7], беруть участь у службових розслідуваннях
у своїх установах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного
правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
У більшості ОДА на виконання постанови КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які
звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» [10],
ведеться облік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення. З метою попередження вчинення корупційних правопорушень посадовими та
службовими особами та з метою запровадження відповідного контролю за працівниками, які
обіймають ці посади, у міністерствах і відомствах визначено переліки структурних підрозділів та посад державних службовців із підвищеним корупційним ризиком.
Поодинокі антикорупційні підрозділи беруть участь у здійсненні контролю при закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти, у тому числі шляхом участі в роботі комітетів (комісій) з конкурсних торгів.
Внутрішні перевірки цільового використання бюджетних коштів, дотримання процедури
державних закупівель та законодавства з фінансових питань у підвідомчих підрозділах проводила лише Полтавська ОДА.
Міністерства та ОДА на постійній основі, у межах своєї компетенції, розглядають проекти
внутрішніх правових документів (цивільно-правових договорів) на предмет наявності корупційних ризиків. Антикорупційні підрозділи територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади співпрацюють із Департаментом антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України — щомісяця звітують про роботу
свого підрозділу.
Постановою КМУ від 20 жовтня 2011 р. № 1094 [5] затверджено порядок підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Аналіз звітів підрозділів з питань запобігання і виявлення корупції, показав, що усі вони здійснюють заходи із запобігання корупції загального характеру. Водночас відповідно до постанови КМУ від 2 листопада 2011 р. № 1126 [6], на виконання визначених завдань вони повинні
спрямувати свої зусилля на розробку, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням; вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та
сприяти його усуненню; виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень
ризиків у діяльності посадових і службових осіб; повідомляти у письмовій формі керівника
органу виконавчої влади та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про
факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами
органу виконавчої влади, територіального органу.
Незважаючи на проведені заходи, повідомлення про можливі корупційні дії державних
службовців органів виконавчої влади спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції надали всього вісім ОДА після введення в дію Закону України «Про засади запо-
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бігання і протидії корупції» (аналіз проводився нами у квітні 2012 р.). Так, сектором Чернівецької ОДА до Управління Служби безпеки України в області направлено лише один матеріал
щодо протиправної діяльності посадової особи обласної державної адміністрації, в діях якої
вбачаються ознаки корупційного адміністративного правопорушення. Відомостей про результати ОДА не надав. Показовим також є приклад Харківської ОДА, антикорупційними підрозділами якої за результатами розгляду 69 звернень громадян, лише вісім — передані на розгляд
до прокуратури області. В Україні лише двома підрозділами (Полтавською і Вінницькою ОДА)
виявлено факти порушення вимог закону щодо конфлікту інтересів, пов’язаних із державними
службовцями органів виконавчої влади та посадовців місцевого самоврядування [9].
Роль органів виконавчої влади у виконанні Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 рр., затвердженою Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р.
№ 1240 [8], виявилася низькою, про що свідчить інформація про стан її виконання, подана ними в Національний антикорупційний комітет [9]. Ситуацію, що склалася, пов’язують
із відсутністю контролю за призначенням керівників підрозділів з боку КМУ, формальним
підходом до підбору персоналу, а також підготовкою та підвищенням кваліфікації. На чому,
зокрема, наголошували представники неурядових громадських організацій на засіданні круглого столу з питань залучення громадськості до реалізації державної антикорупційної політики, проведеного Міністерством юстиції України 19 січня 2012 р. Однією з причин такого стану вважаємо те, що законодавством не передбачений механізм захисту соціальних гарантій та
відповідного рівня фінансового забезпечення діяльності осіб, які в органах державної влади
уповноважені здійснювати заходи щодо запобігання та виявлення корупції (оклад головного
спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в обласних центрах становить близько 1060 грн) [9].
Причиною неефективності роботи антикорупційних підрозділів є також їх малочисельність. Переважно це сектори з питань запобігання та виявлення корупції кількістю 1–2 працівника. Лише у семи ОДА функціонують відділи з протидії корупції. У дев’яти ОДА цими
питаннями займаються спеціалісти (консультанти) з питань запобігання і виявлення корупції (по одній посаді). Обтяженість цих службовців, крім своїх основних, іншими функціями,
призводить до формального виконання ними завдань із підготовки, забезпечення та контро
лю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.
О. Кальман пропонує такі критерії оцінки діяльності державних органів щодо запобігання
і протидії корупції: 1) кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь; 2) кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за
вчинення службових злочинів; 3) якість виявлення корупційних проявів; 4) якість реагування
суб’єктів на заяви та повідомлення про корупційні діяння; 5) кількість справ, за якими особи
виправдані судом або звільнені від адміністративної або кримінальної відповідальності; 6) вивчення громадської думки щодо оцінки діяльності органів, які ведуть боротьбу з корупцією;
7) кількість виявлених службових злочинів на стадії підготовки і замаху; 8) кількість проведених профілактичних заходів; 9) кількість і якість реалізованих програмних заходів [2]. Ці критерії, на нашу думку, цілком корелюються із завданнями антикорупційних підрозділів ОДА.
Ми додержуємося позиції О. Костенка, який вважає, що має бути розроблено й упроваджено в життя єдину антикорупційну політику. За розробками О. Костенка, який робить
висновки на основі аналізу світового досвіду, найпридатнішим для здійснення цієї функції
органом в умовах нашої держави є Міністерство юстиції України (за відповідного вдосконалення його компетенції) [1]. Разом з тим ми б доповнили цю думку вченого пропозицією про
створення органу, який має здійснювати загальну координацію діяльності антикорупційних
підрозділів.
Створення в обласних державних адміністраціях, інших центральних органах виконавчої
влади підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції не призвело до очікуваного ре-
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зультату антикорупційних зусиль держави. Наявність лише достатньої законодавчої бази та
проведення відповідних заходів органами виконавчої влади на виконання антикорупційних
законів не може забезпечити ефективну протидію корупції.
Антикорупційні підрозділи, на нашу думку, мають бути виведені зі штатів обласних державних адміністрацій. У такому вигляді, як вони існують зараз, вони не становлять «небезпеки» для можливих потенційних порушників — працівників установи, зокрема свого керівництва, якому безпосередньо підпорядковуються, і тому перебувають у певній залежності.
У цьому завжди існують корупційні ризики. Одним із факторів, який сприяє вчиненню корупційних дій самими керівниками органів державної влади, є той факт, що, передбачений
новим Кримінальним процесуальним кодексом України орган для розслідування злочинів,
вчинених вищими посадовими особами — Національне бюро розслідувань, ще не створений.
Координацію діяльності антикорупційних підрозділів має здійснювати незалежний спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики. Нагальна потреба у створенні такого органу обумовлена необхідністю виконання основних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» [3] та міжнародних угод із цих питань.
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Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади в Україні (на прикладі обласних державних
адміністрацій)
У статті здійснено аналіз роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції обласних
державних адміністрацій. Зроблено висновок щодо їх неефективності у протидії корупції. Обґрунтовано необхідність створення незалежного спеціального уповноваженого органу з питань антикорупційної політики в Україні. Встановлено, що одним із факторів, який сприяє вчиненню корупційних діянь
керівниками органів державної влади, є не створення Національного бюро розслідувань. Наголошено
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на існуванні певних корупційних ризиків у їх діяльності. Автор пропонує вивести антикорупційні підрозділи зі штатів обласних державних адміністрацій.
Ключові слова: обласні державні адміністрації, корупція, протидія, органи виконавчої влади.
Бусол Е. Ю. Противодействие коррупции органами исполнительной власти в Украине (на примере
областных государственных администраций)
В статье анализируется робота подрозделений по вопросам предупреждения и выявления коррупции областных государственных администраций. Сделан вывод о их неефективности противодействию коррупции. Обоснована необходимость создания независимого специального уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики в Украине. Установлено, что одним из факторов,
который способствует совершению коррупционных действий руководителями органов государственной власти, является отсутствие Национального бюро расследований. Акцентировано внимание на
существовании определенных коррупционных рисков в их деятельности. Автор предлагает вивести
антикоррупционные подразделения из штатов областных государственных администраций.
Ключевые слова: областные государственные администрации, коррупция, противодействие, органы
исполнительной власти.
Вusol О. Counteraction of corruption by executing authorities in Ukraine (regional administrations)
The article contains the analysis of departments work which are responsible for preventing and detecting a
corruption in regional administrations. There was made a conclusion about their inefficiency. A necessity of
creating an independent special competent authority for anti-corruption policies in Ukraine was proved. One
of the factors of corruption among heads of government is a lack with National Bureau of Investigation. The
existence of corruption risks among departments was emphasized. The author suggests to take anti-corruption
departments away from regional administrations.
Key words: regional administrations, corruption, opposition, government executive.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
І СЕРВІСНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ч

инний Земельний кодекс України (далі — ЗК України) містить розділ VII, приписи якого
врегульовують управлінські відносини у сфері використання та охорони земель. Проте
правове регулювання та дослідження представниками науки земельного права управлінських
і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель здійснюється в загальному, без
належної конкретизації.
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Вже багато років основна увага законодавця та науковців спрямована на врегулювання
приватних земельних відносин: відносин власності на землю, користування землею, підстав
виникнення, зміни та припинення прав на землю. При цьому публічна сфера земельних відносин залишається поза їхньою увагою. Як наслідок усі види відносин у сфері використання
та охорони земель за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
розглядаються як такі, що мають управлінський характер.
Зміни у соціально-економічній сфері призвели до запровадження та подальшого розвит
ку правового регулювання сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.
Цей вид відносин передбачає визнання за громадянами та юридичними особами широкого
кола земельних прав, здійснення яких не можливе без сприяння з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Якщо управлінські відносини між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та юридичними
особами відбуваються на засадах влади та підпорядкування, то сервісна діяльність у сфері використання та охорони земель здійснюється на засадах рівності сторін. Громадяни та
юридичні особи мають право вимагати від органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування здійснення певного кола дій з метою створення належних умов для реалізації їхніх прав.
Сервісна діяльність у сфері використання та охорони земель передбачає надання громадянам та юридичним особам земельних адміністративних послуг. Доцільно розрізняти такі
види земельних адміністративних послуг: 1) проведення державної реєстрації прав на землю та їх обтяжень; 2) проведення державної експертизи землевпорядної документації; 3) надання ліцензій на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; 4) проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
5) видача кваліфікаційних свідоцтв; 6) надання сільськогосподарських дорадчих послуг.
Незважаючи на викладене вище, сервісна діяльність у сфері використання та охорони земель визначається законодавцем та науковцями як управлінська діяльність. Викладені обставини обумовлюють потребу у зміні наявних у ЗК України концептуальних підходів до правового регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.
Це, у свою чергу, вимагає розроблення та впровадження Концепції реформування правового
регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.
Концепція реформування правового регулювання управлінських та сервісних відносин у
сфері використання та охорони земель має передбачати вжиття низки заходів. По-перше,
визначення земельного права як невід’ємного елементу екологічного права. Управлінська та
сервісна діяльність органів виконавчої влади у сфері використання та охорони земель має
бути врегульована нормами земельного права, які будуть входити до складу екологічного
права. У зв’язку з цим Міністерство екології та природних ресурсів України (далі –Мінприроди України) має стати головним органом виконавчої влади не лише з екологічних, а й із
земельних питань.
По-друге, удосконалення наявної правової бази щодо здійснення управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель. Зокрема, прийняття відповідних
законів — Закону України «Про моніторинг земель», Закону України «Про контроль за використанням та охороною земель», підзаконних нормативно-правових актів — Положення Кабінету Міністрів України «Про Національну інформаційну систему моніторингу навколишнього середовища», постанови Кабінету Міністрів України «Про опублікування стандартів та
нормативів» та «Про інформаційний фонд стандартів та нормативів та єдину інформаційну
систему щодо технічного регулювання», внесення змін та доповнень до глави VII Управління
в галузі використання і охорони земель ЗК України.
По-третє, виокремлення та закріплення у главі VII Управління в галузі використання і
охорони земель ЗК України нових правових інститутів щодо здійснення управлінської та сер-
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вісної діяльності у сфері використання та охорони земель. Таким правовим інститутом може
стати інститут земельних послуг.
По-четверте, розмежування управлінських та сервісних функцій у сфері використання та
охорони земель, а також визначення їх змісту. До управлінських можна віднести такі функції:
прогнозування, програмування та планування використання земель; моніторинг земель; ведення державного земельного кадастру; стандартизація та нормування у сфері використання
та охорони земель; контроль за використанням та охороною земель. Сервісна діяльність передбачає надання земельних адміністративних послуг.
Щодо моніторингу земель, то існує потреба у запровадженні замість відомчого централізований моніторинг навколишнього природного середовища. Суб’єктом реалізації цього
виду моніторингу має стати надвідомча служба з моніторингу навколишнього природного
середовища. Вона може функціонувати у складі Мінприроди України. Служба з моніторингу навколишнього природного середовища має складатися із центральної служби, служб в
областях та районах та мережі територій, лабораторій, на яких будуть проводитися відповідні
досліди. Міністерства, відомства, установи та організації в частині проведення окремих видів моніторингу мають бути підпорядковані службі з моніторингу навколишнього природного середовища. Дослідні території та лабораторії повинні мати подвійне підпорядкування. Вони мають підпорядковуватися суб’єкту (міністерству, відомству тощо), в системі якого
вони знаходяться, а також службі з моніторингу навколишнього природного середовища. Це
дозволить провадити не лише внутрішній моніторинг для потреб відповідних міністерств та
відомств, а й суцільний моніторинг навколишнього природного середовища у межах території України. Мають бути розроблені методики проведення моніторингу складових елементів
навколишнього природного середовища. Ці методики мають існувати у формі стандартів та
нормативів. Результати проведення моніторингу навколишнього природного середовища
мають закріплюватися у Національній інформаційній системі моніторингу навколишнього середовища. Вона має включати дані проведення усіх видів моніторингу навколишнього
середовища, забезпечувати: взаємодію суб’єктів проведення моніторингу; отримання комплексної інформації про стан навколишнього середовища; аналіз та прогноз змін; формування пропозицій з покращання кількісного та якісного стану навколишнього середовища
тощо. Порядок організації та функціонування інформаційної системи має визначатися у Положенні Кабінету Міністрів України «Про Національну інформаційну систему моніторингу
навколишнього середовища». Правове регулювання моніторингу земель має бути закріплено
у Законі України «Про моніторинг земель».
Моніторинг земель має формувати не лише національну систему моніторингу, а й входити
до складу міжнародних систем моніторингу навколишнього середовища. В Україні доцільно
створити інформаційні центри з моніторингу навколишнього середовища, які будуть входити
до складу як національних, так і відповідних систем міжнародного моніторингу навколишнього середовища. Такими системами мають стати: моніторинг навколишнього середовища,
який провадиться Програмою ООН з навколишнього середовища — ЮНЕП та екологічний
моніторинг, який провадиться Європейським агентством з навколишнього середовища. Цим
центрам доцільно займатися збиранням, узагальненням, вивченням та поширенням даних,
отриманих у результаті проведення національного та міжнародного моніторингу навколишнього середовища.
З метою належного забезпечення зацікавлених осіб інформацією щодо стандартів та нормативів у сфері охорони земель варто запровадити існування інформаційного фонду стандартів та нормативів, єдиної інформаційної системи щодо технічного регулювання, а також
опублікування текстів стандартів та нормативів у друкованих виданнях та в мережі Інтернет
на офіційному сайті головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання. Бази
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стандартів та нормативів повинні підтримуватися в актуальному стані. Доступ до таких баз та
текстів стандартів та нормативів має мати безстроковий характер та відбуватися на безоплатні основі. Тексти стандартів та нормативів повинні бути розміщенні із правом копіювання.
Вважаємо за доцільне прийняти положення, в яких врегулювати питання існування інформаційного фонду стандартів та нормативів, єдиної інформаційної системи щодо технічного
регулювання, а також опублікування текстів стандартів та нормативів та закріпити їх у відповідних постановах Кабінету Міністрів України «Про опублікування стандартів та нормативів» та «Про інформаційний фонд стандартів та нормативів та єдину інформаційну систему
щодо технічного регулювання».
Законодавець передбачає державний контроль, у тому числі відомчий, самоврядний та
громадський контроль у сфері використання та охорони земель. Сьогодні постає нагальна
потреба у децентралізації контрольної діяльності держави. Потрібно удосконалити правове регулювання самоврядного та громадського контролю в частині визначення суб’єктів та
об’єктів контролю та запровадити земельний самоконтроль — виробничий контроль та земельний аудит. Ці види контролю мають сформувати механізм публічно-приватного контро
лю у сфері використання та охорони земель. Вони мають залишатися самостійними видами
контролю, які взаємодіють між собою з метою комплексного забезпечення раціонального
використання та охорони земель. Наявні види контролю повинні доповнювати один одного
та виключати дублювання повноважень контролюючих суб’єктів.
Сьогодні надання земельних адміністративних послуг відбувається у документальній формі. З метою існування прозорого земельного ринку, гарантування прав власників та користувачів земельних ділянок вважаємо за доцільне дематеріалізувати державну реєстрацію прав
на землю та їх обтяжень і запровадити замість паперової форми електрону форму реєстрації
прав на землю та їх обтяжень.
По-п’яте, утвердження необхідності функціонування центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів, підпорядкованого Кабінету Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, а не через Міністра аграрної політики та продовольства України.
Земля, передусім, є одним із видів природних ресурсів з яким пов’язані всі інші види природних ресурсів — вода, ліси тощо. З метою комплексного забезпечення раціонального використання та охорони усіх природних ресурсів центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів має підпорядковуватися Кабінету Міністрів України через Міністра
екології та природних ресурсів України.
Підпорядкування центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів Кабінету Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України є недоцільним. Діяльність цього міністерства пов’язана з використанням земель сільськогосподарського призначення та досягненням найбільшого економічного ефекту від використання цієї
категорії земель. Отже, діяльність із забезпечення раціонального використання та охорони як
земель сільськогосподарського призначення, так і решти категорій земель може вступати у
конкуренцію з виконуваними цим міністерством функціями та (або) провадитися за залиш
ковим принципом.
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів має входити до єдиної
системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у галузі охорони навколишнього середовища.
Ми вважаємо, що розробка та впровадження Концепції реформування правового регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель підвищить ефективність діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Це, у свою чергу, сприятиме забезпеченню раціонального використання та охорони не
лише земель, а й усього навколишнього середовища.

392

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних договорів
Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель — актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин
Проведено дослідження правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель. Обґрунтовані напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин — необхідність розробки та прийняття Концепції реформування правового регулювання
управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.
Ключові слова: земельні правовідносини, право власності на землю, право користування землею,
управлінські та сервісні правовідносини, земельні адміністративні послуги.
Бусуёк Д. В. Правовое регулирование управленческих и сервисных отношений в сфере использования
и охраны земель — актуальные направления усовершенствования правового регулирования земельных
отношений
Проведено исследование правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель. Обоснованы направления усовершенствования правового регулирования земельных отношений — необходимость разработки и принятия Концепции реформирования правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и
охраны земель.
Ключевые слова: земельные правоотношения, право собственности на землю, право пользования
землей, управленческие и сервисные правоотношения, земельные административные услуги.
Busuiok D. The legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard — the
main orientations for legal adjusting of land relations improving
A study of the legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard has
been undertaken. Directions for improving the legal adjusting of the land relations have been adjusted. There is
a reason to develop and accept the Conception of reformation of the legal adjusting of administrative and service
relations in the sphere of land use and guard.
Key words: legal land relationships, right of land ownership, right for the land use, administrative and service
legal relationships, land administrative services.
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КЛАСИФІКАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ДОГОВОРІВ

З

важаючи на широкий спектр універсальних антитерористичних договорів, важливим
завданням, як із теоретичного, так і практичного погляду, є створення їх класифікації.
Класифікація є операцією впорядкування предметів (об’єктів) за класами «на основі подіб
ності або відмінності в їх ознаках», й її основне завдання полягає в тому, щоб «систематизувати» певну «область знання або діяльності» [1, с. 524, 523]. Водночас класифікація виступає як «підсумком», так і «однією з цілей пізнання» [2, с. 61], забезпечуючи ефективніше
застосування відповідних практичних заходів на її основі, подальший розвиток когнітивної
активності тощо. Загальні підходи до класифікації універсальних антитерористичних договорів та їх окремі класифікації були представлені у дослідженнях М. Бассіуні, Т. Бояр-Созонович, Ю. Горбунова, Х. Даффі, І. Кормушкіної, Є. Ляхова, В. Нанди, В. Панова, О. Попова,
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у матеріалах Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності (далі —
ЮНОДК) тощо, однак вони суттєво різняться у змістовному й термінологічному сенсі та не
охоплюють усього спектру зазначених договорів, що свідчить про потребу у виробленні єдиної та цілісної їх класифікації. Зважаючи на це, важливо дослідити існуючі класифікації вказаних договорів та підходи у цій сфері з метою виявлення їх переваг і недоліків та вироблення
власної класифікації, яка могла б стати кроком у напрямку створення відповідної єдиної класифікації. У цьому контексті слід також дослідити процес формування універсальної договірно-правової бази боротьби з тероризмом.
У 60–70-х роках ХХ ст., у період становлення тероризму як потужного міжнародного феномену, було укладено п’ять відповідних договорів, які закріпили «секторальний» (або «предметний») підхід, пов’язаний із реагуванням держав на окремі прояви тероризму [3, с. 745;
4, с. 119]. Значне поширення актів незаконного втручання у діяльність міжнародної цивільної авіації (угонів літаків тощо) призвело до укладання 14 вересня 1963 р. у Токіо Конвенції
про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна (Токійської конвенції); подальше зростання кількості таких актів зумовило розробку у межах Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО) нових договорів, і 16 грудня 1970 р. у Гаазі була підписана
Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція), а
23 вересня 1971 р. у Монреалі — Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (Монреальська конвенція). Поширення на міжнародній арені злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, та випадків захоп
лення заручників зумовили вироблення Конвенції про запобігання та покарання злочинів
проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів та
Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників (були прийняті резолюціями Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (далі — ГА ООН) 3166 (ХХVІІI) від
14 грудня 1973 р. та 34/146 від 17 грудня 1979 р. відповідно).
У 80-х роках, які супроводжувалися трансформацією тероризму у напрямку його «перетворення на глобальну загрозу» [5, с. 47], були укладені чотири універсальні антитерористичні договори. Зокрема, зростання загрози ядерного тероризму зумовило розробку під
егідою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, яка була підписана 3 березня 1980 р. У 1985 р. теракти в міжнародних аеропортах Риму й Відня та інцидент із захопленням морського судна «Акілле Лауро»
[6, с. 372–373] вказали на відповідні прогалини у міжнародному праві, у зв’язку з чим 24 лютого 1988 р. у Монреалі був підписаний Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації
(Монреальський протокол), а 10 березня 1988 р. у Римі — Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (Римська конвенція)
та Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі (Римський протокол), розроблені під егідою Міжнародної морської організації (ІМО).
Еволюція тероризму у 90-х роках призвела до створення постійних осередків терористичної діяльності у багатьох регіонах світу. У цей час були укладені універсальні антитерористичні договори, які засвідчили ширший підхід держав до боротьби з тероризмом. У контексті
запобігання вчиненню вибухів, передусім на повітряному транспорті, 1 березня 1991 р. під
час Міжнародної конференції з повітряного права в Монреалі держави підписали Конвенцію
про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення, яка була розроблена в
рамках ІКАО й мала позбавити терористів доступу до пластичної вибухівки. Продовженням
цих зусиль стало прийняття резолюцією ГА ООН 52/164 від 15 грудня 1997 р. Міжнародної
конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом. Потреба у протидії фінансовому забезпе-

394

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних договорів

ченню терористичної діяльності призвела до розробки у рамках ООН Міжнародної конвенції
про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка була прийнята резолюцією ГА ООН 54/109 від
9 грудня 1999 р.
З кінця ХХ ст. міжнародний тероризм значно посилив свій руйнівний потенціал, активно
використовуючи досягнення глобалізації. У 2000-х роках було укладено п’ять універсальних
антитерористичних договорів, які забезпечили необхідні зміни та доповнення до виробленої
раніше договірної бази: під егідою МАГАТЕ був розроблений проект Поправки до Конвенції
про фізичний захист ядерного матеріалу, яка була прийнята 8 липня 2005 р. під час дипломатичної конференції у Відні; 14 жовтня 2005 р. у Лондоні були підписані Протокол 2005 року
до Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського
судноплавства, та Протокол 2005 року до Протоколу про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному
шельфі, розроблені під егідою ІМО, а 10 вересня 2010 р. у Пекіні — Конвенція про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації та Протокол, що
доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден. Також резолюцією ГА ООН 59/290 від 13 квітня 2005 р. була прийнята Міжнародна конвенція про
боротьбу з актами ядерного тероризму, проект якої був розроблений у рамках ООН.
Класифікація універсальних антитерористичних договорів передбачає їх розподіл на
групи за певним критерієм (як зазначили М. Брагінський та В. Вітрянський, у процесі кла
сифікації використовується певне «підґрунтя (критерій)» й може бути створена «в принципі
необмежена кількість груп», в яких обрані підґрунтя «відповідним чином індивідуалізуються» [7, с. 383]). Н. Куок Дінь вказав на два види класифікації договорів: класифікація «за
матеріальними ознаками», яка враховує «внутрішні аспекти договорів, їх зміст або їх юридичне призначення», та «класифікація за формальними ознаками», яка враховує «зовнішні
показники договорів» [8, с. 67]. За формальними ознаками універсальні антитерористичні
договори можна класифікувати на основі таких критеріїв, як період їх укладання; міжнародні організації, за участю яких вони укладені, тощо. Складнішим завданням є вироблення
їх класифікації на основі змістовних ознак, про що, зокрема, свідчить наявність відмінних
класифікацій та підходів у цій сфері. Наприклад, розглядаючи універсальні антитерористичні договори у сфері безпеки міжнародної цивільної авіації, Т. Бояр-Созонович виокремила
конвенції, спрямовані «на боротьбу з угоном літаків, зазіханнями на авіапасажирів та авіасполучення» [4, с. 115]; І. Карпець — «законодавство про боротьбу з угоном літаків, а також
іншими злочинами, вчиненими на борту повітряного судна» [9, с. 102]; Є. Ляхов — «угоди,
що стосуються безпеки цивільної авіації» [10, с. 56]; І. Кормушкіна — угоди «в сфері безпеки
повітряного транспорту» [11, с. 86]; В. Нанда — договори, які стосуються «угону літаків та
диверсії» [12, с. 13]; а Ю. Горбунов — конвенції «щодо боротьби з повітряним… тероризмом»
[5, с. 286] тощо.
Б. Сол виділив універсальні антитерористичні договори, які забороняють: 1) «визначені
насильницькі злочинні акти проти особливо уразливих або політично чи економічно значущих цілей»; 2) «огидні методи або засоби»; 3) «використання конкретних збройних засобів»
та 4) договір, який «забороняє фінансування терористичної діяльності» [13, с. 132]. Х. Даффі
виокремила відповідні договори, які стосуються: 1) «злочинів на борту повітряного судна та
в аеропортах»; 2) «злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом»; 3) «захоп
лення заручників»; 4) «актів на борту морських суден та на морі»; 5) «бомбового тероризму»;
6) «фінансування тероризму» та 7) «ядерного тероризму» [14, с. 24–25]. Інші науковці розподілили вказані договори за сферами міжнародної боротьби з тероризмом, такими як: 1) «боротьба із захопленням заручників»; 2) «боротьба з актами тероризму, що загрожують безпеці
об’єктів повітряного транспорту»; 3) «боротьба з актами тероризму, що вчиняються на морі»;
4) «боротьба з ядерним тероризмом та злочинами, пов’язаними з ним»; 5) «боротьба з “бом-
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бовим” тероризмом»; 6) «боротьба з актами тероризму проти осіб, які користуються міжнародним захистом»; 7) «протидія фінансуванню тероризму» [15, с. 573–586] тощо.
В. Панов до міжнародно-правових засобів боротьби зі злочином «міжнародний тероризм»
відніс такі універсальні антитерористичні договори: Конвенція про запобігання та покарання
злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних
агентів, Римська конвенція, Римський протокол та Конвенція про маркування пластичних
вибухових речовин з метою їх виявлення; водночас згаданий автор окремо виділив такі злочини, як «захоплення заручників», «захоплення, угон та інші злочини на борту повітряного
судна та в міжнародних аеропортах» та «розкрадання ядерного матеріалу», яким відповідають
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників; Токійська, Гаазька, Монреальська конвенції та Монреальський протокол; Конвенція про фізичний захист ядерного
матеріалу [16, с. 151–153]. Водночас такий підхід є певною мірою обґрунтованим, оскільки
деякі універсальні антитерористичні договори не мають явно вираженої «антитерористичної» спрямованості.
Критерієм для розподілу універсальних антитерористичних договорів ЮНОДК обрало
відповідні злочини, що стосуються: 1) цивільної авіації (Токійська, Гаазька, Монреальська
конвенції, Монреальський протокол); 2) небезпечних матеріалів (Конвенція про фізичний
захист ядерного матеріалу, Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення та Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом); 3) морських суден та стаціонарних платформ (Римська конвенція та Римський протокол); 4) фінансування тероризму (Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму), та
5) злочини, що кваліфікуються залежно від статусу потерпілих (Конвенція про запобігання
та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів), та Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників)
[17, с. 11–12, 16–17, 21–23, 15]. В іншій класифікації ЮНОДК здійснило розподіл відповідних договорів на підставі «їх основної теми та депозитарію», виділивши групи, що відносяться до: 1) цивільної авіації (Токійська, Гаазька, Монреальська конвенції та Монреальський
протокол, Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення);
2) статусу жертви (Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, та Міжнародна конвенція
про боротьбу із захопленням заручників); 3) актів бомбового тероризму, фінансування та актів ядерного тероризму (Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму); 4) морського судноплавства та стаціонарних платформ
(Римська конвенція та Римський протокол і Протоколи 2005 року до них); 5) фізичного захисту ядерного матеріалу (Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та Поправка
до неї) [18, с. 27, 28–35]. Водночас поєднання матеріального (основна тема) та формального
(депозитарій) критеріїв, на нашу думку, не дозволяє створити достатньо логічну класифікацію; зокрема, деякі договори однієї тематики включені у ній до різних груп, оскільки мають
різних депозитаріїв (наприклад, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу й Поправка до неї, депозитарієм яких є Генеральний директор МАГАТЕ, та Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму, депозитарієм якої є Генеральний секретар
ООН). Крім того, обидві класифікації ЮНОДК не охоплюють усіх універсальних антитерористичних договорів, укладених у 1963–2010 рр., а деякі групи (наприклад, згадані договори,
що відносяться до «актів бомбового тероризму, фінансування та актів ядерного тероризму»)
є надто широкими за змістом.
На нашу думку, універсальні антитерористичні договори доцільно розподілити на такі групи
за критерієм предметної сфери міжнародно-правового регулювання: 1) договори у сфері безпеки міжнародної цивільної авіації (Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені
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на борту повітряного судна; Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних
суден та Протокол, що доповнює згадану конвенцію; Конвенція про боротьбу з незаконними
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, та Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який
доповнює згадану конвенцію; Конвенція про боротьбу з незаконними актами по відношенню
до міжнародної цивільної авіації); 2) договір у сфері безпеки осіб, які користуються міжнародним захистом (Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів); 3) договір у сфері боротьби
із захопленням заручників (Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників);
4) договори у сфері боротьби з ядерним тероризмом (Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та Поправка до неї; Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного
тероризму); 5) договори у сфері безпеки морського судноплавства та стаціонарних платформ,
розташованих на континентальному шельфі (Конвенція про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки морського судноплавства; Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі; та два відповідні Протоколи 2005 року до них); 6) договори у сфері боротьби
з бомбовим тероризмом (Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою
їх виявлення; Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом); 7) договір у сфері
боротьби з фінансуванням тероризму (Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням
тероризму). Зазначені групи договорів лише в деяких випадках відображають конкретні прояви
міжнародного тероризму (договори у сфері боротьби з бомбовим тероризмом тощо); в інших
випадках відповідні групи визначені у цій класифікації загально, за сферою безпеки (універсальні антитерористичні договори у сфері безпеки міжнародної цивільної авіації тощо). Такий
підхід зумовлений тим, що деякі зі згаданих договорів не є експліцитно «антитерористичними», тому виділення договорів, наприклад, «у сфері боротьби з тероризмом на повітряному
транспорті» тощо, на нашу думку, є необґрунтованим.
Таким чином, універсальні антитерористичні договори доцільно розподілити на сім
груп, на основі критерію предметної сфери правового регулювання: договори у сфері безпеки міжнародної цивільної авіації; у сфері безпеки осіб, які користуються міжнародним
захистом; у сфері боротьби із захопленням заручників; у сфері боротьби з ядерним тероризмом; у сфері безпеки морського судноплавства та стаціонарних платформ, розташованих
на континентальному шельфі; у сфері боротьби з бомбовим тероризмом; у сфері боротьби з фінансуванням тероризму. Важливим напрямом подальших наукових розвідок є дослідження змістовних характеристик зазначених договорів з метою виявлення їх основних
елементів, на яких ґрунтується дія універсального договірно-правового механізму боротьби з тероризмом.
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Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних договорів
Стаття присвячена проблемі класифікації універсальних антитерористичних договорів. У цьому контексті розглянуто процес формування універсальної договірно-правової бази боротьби з тероризмом,
проаналізовано існуючі класифікації вказаних договорів та підходи у цій сфері, запропоновано власну
класифікацію, відповідно до якої універсальні антитерористичні договори розподілені на сім груп.
Ключові слова: тероризм, універсальні антитерористичні договори, класифікація міжнародних договорів, ІКАО, ІМО, МАГАТЕ, ООН, ЮНОДК.
Грачева В. В. Классификация универсальных антитеррористических договоров
Статья посвящена проблеме классификации универсальных антитеррористических договоров.
В этом контексте рассмотрен процесс формирования универсальной договорно-правовой базы борьбы
с терроризмом, проанализированы существующие классификации и подходы в этой сфере, предложена
собственная классификация, в соответствии с которой универсальные антитеррористические договоры
распределены на семь групп.
Ключевые слова: терроризм, универсальные антитеррористические договоры, классификация
международных договоров, ИКАО, ИМО, МАГАТЭ, ООН, ЮНОДК.
Grachova V. The classification of the universal anti-terrorist treaties
The article is dedicated to the problem of classification of the universal anti-terrorist treaties, considering
the absence of a unique classification of such treaties and a relevant theoretical and practical need for this
classification. In this context the author has studied the process of formation of the universal anti-terrorist treaty
basis in its integrity (which encompasses treaties, signed by States in the period from 1963 to 2010) and analyzed
existing classifications of the above-mentioned treaties, elaborated in scientific literature and publications of
the United Nations office for drugs and crime, and different approaches in this sphere. The advantages and
disadvantages of the classifications and corresponding approaches, analyzed in the article, have been pointed
out. As a result the author proposed her own classification of the universal anti-terrorist treaties, based on the
subject area of legal regulation, according to which they have been divided into seven appropriate groups.
Key words: terrorism, universal anti-terrorist treaties, classification of international treaties, ICAO, IMO,
IAEA, UN, UNODC.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

Н

а сучасному етапі організація діяльності нотаріату в Україні постійно удосконалюється
шляхом внесення змін і доповнень до існуючих нормативно-правових актів, запровадження нових підходів до регулювання відповідних суспільних відносин. Важливою передумовою ефективної діяльності будь-якого державного інституту є чітке уявлення про його
організацію. Це зумовлює потребу комплексного аналізу сутності та змісту організації нотаріату в України на сучасному етапі з метою підвищення ефективності його діяльності. Проблемним є питання усталеності понятійно-категоріального апарату організації та діяльності
нотаріату в Україні, що також зумовлює потребу його комплексного аналізу, а також за відсутності відповідних ґрунтовних досліджень в адміністративній науці.
Деяким проблемам організації нотаріату в України у своїх дослідженнях звертали увагу
B. Баранкова, Г. Гулєвська, Л. Ясінська, В. Комаров, C. Пасічник, Л. Радзієвська, С. Фурса,
Ю. Ільїна, Л. Данюк та ін. Але, незважаючи на чималий науковий доробок у сфері організації
нотаріату, в тому числі у межах адміністративного права, у цій сфері розкрито далеко не всі
її аспекти. Зокрема, організацію нотаріату в його статичному аспекті, що являє собою певну
упорядковану систему нотаріату, майже не досліджено.
З огляду на зазначене, потребують подальшого розроблення проблеми сутності та змісту
поняття організації нотаріату в Україні, а особливої уваги — аналіз статичного аспекту цього
поняття.
Дослідники обґрунтовано вважають, що різні підходи до визначення поняття «організація»
свідчить про існування досить широкого спектру діяльності, у якому функціонують соціальні
системи [1, с. 67]. У теорії управління «організація» розглядається у статиці (як стан системи
управління) та динаміці (як функція процесу управління) [2, с. 176]. У першому, статичному
розумінні, вона визначається як внутрішня упорядкованість, або узгодженість взаємодії частин структури цілого. Організація у статиці являє собою стан (властивості) певної системи
управління (стан об’єкта та суб’єкта управління), що виявляється у рівні впорядкованості
цієї системи, характеризує її організаційну структуру, відображає мету створення цієї системи, місце та роль кожного з її елементів, їх функції, повноваження, відповідальність, а також
підстави, умови і напрями взаємодії тощо. У цьому випадку організацію можна розглядати як
усталений взаємозв’язок елементів систем, частин цілого, їхню внутрішню впорядкованість,
узгодженість відповідно до структури системи цілого [3, с. 43].
Друге значення «організації» виявляється в її динамічному розумінні — як сукупності
узгоджуваних процесів чи дій. Організацію як функцію процесу управління розглядають як
свідому діяльність, спрямовану на упорядкування стану тих чи інших соціальних утворень
[4, с. 97].
На нашу думку, найбільш вдалою та точною щодо визначення поняття «організація» є позиція М. Буденка. У науці управління дослідник це поняття розглядає у двох значеннях:
1) як упорядкований стан управляючої системи, об’єкта управління, тобто його внутрішня
структура (організація в статиці);
2) як функція процесу управління або стадія управлінської діяльності (організація в динаміці) [5, с. 188].

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

399

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

Відповідно, організація діяльності нотаріату може включати два елементи:
• структурний — структура органу; схема організаційного підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу завдань, функцій кожного структурного підрозділу;
• організаційний — порядок взаємодії між структурними підрозділами органів нотаріату з іншими органами державної влади та громадськістю [6, с. 72].
На нашу думку, змістом поняття «організація нотаріату» є, по-перше, певна система структурних елементів — суб’єктів, діяльність яких пов’язана із виконанням основних завдань, які
покладено на нотаріат, при чому йдеться не лише про тих суб’єктів, які можуть вчиняти нотаріальні дії, а й про ті органи і посадові особи, які забезпечують належне функціонування нотаріату загалом. По-друге, зміст поняття «організація нотаріату» доречно розглядати не лише
у статиці, як певний упорядкований його стан, а й у динаміці, як певний процес. Йдеться про
розгляд нотаріату як сукупності елементів, які потребують цілеспрямованого впливу організаційного характеру для їх належного та якісного функціонування.
Таким чином, організацію нотаріату слід розглядати у двох аспектах, а саме:
• як певним чином упорядковану систему суб’єктів (тобто його внутрішня структура),
основною метою якої є захист та охорона власності, прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень;
• як процес, пов’язаний зі створенням, функціонуванням та упорядкуванням діяльності органів та посадових осіб, на які покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, а також самих нотаріусів; основною метою якого є забезпечення належного рівня їх функціонування,
захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень.
Організації нотаріату як певному процесу приділено багато уваги науковцями-правниками, в тому числі й адміністративістами, тоді як дослідження статичного аспекту цього поняття майже відсутні. Тому ми приділимо увагу аналізу організації нотаріату у статиці як певній
упорядкованій системі. Як зазначалося, відповідно до Закону України «Про нотаріат» «нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб». Тому важливим питанням є з’ясування
системних зв’язків між цими суб’єктами, адже деякі дослідники ставлять під сумнів розгляд
нотаріату як системи, а визначають його як сукупність певних органів та осіб [7].
У цьому контексті необхідно визначити зміст категорій «система», «структура» та «елемент». Незважаючи на величезний теоретичний доробок, спостерігається неоднозначне
розуміння категорії «система». Ґрунтовне дослідження сутності поняття «система» представлене у працях В. Садовського «Основи загальної теорії систем» та А. Уйомова «Системний підхід і загальна теорія систем». Окрім згаданих, слід звернути увагу і на праці
таких вчених, як В. Тюхтін, В. Афанасьєв, Н. Абрамов, В. Авер’янов, С. Щерба та ін.
Зокрема, С. Щерба розглядав систему як впорядковану множину взаємопов’язаних елементів, якій притаманні певні структура, організація, єдність і цілісність. Л. Берталанфі
розглядав систему як комплекс взаємодіючих елементів. При цьому властивості цілого
визначаються взаємодією його частин. В. Садовський і Е. Юдін серед ознак системи називають: взаємопов’язаність елементів; єдність із середовищем; входження у ролі елемента до системи вищого порядку; елементи будь-якої системи зазвичай виступають елементами нижчого порядку.
Таким чином, система — це не лише ціле, складене з певних взаємодіючих елементів, явище, а сукупність елементів, які мають тісні зв’язки між собою та володіють певними ознаками у складі іншої, більш складної системи — зовнішнього середовища.
Слід зауважити, що незважаючи на різні погляди щодо визначення поняття «система», все
ж таки виокремлюють загальні характеристики цієї категорії. Зокрема, основними ознаками
системи є:
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• наявність структури, тобто виділення елементів систем і зв’язків між ними;
• виділення сукупності функцій (цілеспрямованих дій) систем та її компонентів, спрямованих на осягнення певної мети;
• система є нероздільним цілим, що взаємодіє із зовнішнім середовищем;
• наявність підсистеми, одержуваної при розкладанні (декомпозиції) системи, яка наділена системними властивостями, які слід відрізняти від її елемента — неподільного на більш
дрібні частини;
• системний об’єкт розглядається як динамічний об’єкт, що характеризується послідовністю його станів у часі [8].
Для системних об’єктів характерною є ієрархічна будова (системи нижчого рівня входять
до системи вищого рівня). При цьому системою називають не будь-яку сукупність елементів
і зв’язків між ними, а упорядковану певним чином цілісну структуру (складний об’єкт).
Класифікація зв’язків між елементами, системами і підсистемами проводиться за такими
ознаками: спрямованістю (односторонні, взаємозалежні); ресурсами (трудові, матеріальні,
фінансові тощо); тривалістю (короткострокові, довгострокові, періодичні або епізодичні);
циклічністю виконання функцій (планування, організація, контроль тощо); характером
формування (лінійні, функціональні).
Якщо ж розглядати нотаріат як систему, то вона утворюється із сукупності взаємодіючих
та взаємопов’язаних елементів, які забезпечують виконання покладених на нотаріат функцій.
Елементами структури системи нотаріату є: нотаріуси (державні і приватні), які працюють на
території України; державні нотаріальні архіви, що засновуються в обласних центрах, містах
Києві, Сімферополі та Севастополі; Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, що утворюється
при Міністерстві юстиції України; відповідні відділи і управління нотаріату Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та Севастополі; Департамент нотаріату та банкрутства, який є структурним підрозділом Міністерства юстиції України; Нотаріальна палата України як професійна самоврядна організація нотаріусів.
Всі елементи структури системи нотаріату мають тісні зв’язки, пов’язанні із виконанням
як їх професійних обов’язків, так і з виконанням основних завдань нотаріату загалом. Системні зв’язки забезпечують цілісність та стабільність системи нотаріату. Характер зв’язків
між структурними елементами системи нотаріату визначає ступінь її організованості. Стійкі,
оптимальні, узгоджені зв’язки визначаються, насамперед, їх постійністю. У разі послаблення системних зв’язків між суб’єктами нотаріату, останній втрачає якість цілісності. Стійкі
зв’язки між елементами системи нотаріату створюють структуру системи нотаріату, тобто забезпечують її впорядкованість. Окрім того, слід зауважити, що системі нотаріату притаманні
різні типи зв’язків, зокрема, функціональні, субординаційні, ієрархічні тощо. У цьому контексті слід проаналізувати наявні зв’язки між елементами системи нотаріату.
Загалом системі нотаріату притаманна наявність як горизонтальних, так і вертикальних
зв’язків. Вертикальна побудова системи нотаріату характеризується наявністю відносин субординації, підпорядкування. Передусім ці відносини проявляються у багаторівневій структурі органів управління нотаріатом — Міністерства юстиції України та його структурних підрозділів. Саме Міністерство юстиції України забезпечує формування всієї системи нотаріату
та виконання його структурними елементами покладених на них завдань. Тому характеризуючи зв’язки між елементами системи нотаріату, слід розпочати саме з Міністерства юстиції
України як органу управління нотаріату, який здійснює свої повноваження через свої структурні підрозділи.
Зокрема, до центрального апарату Міністерства юстиції України належить Департамент
нотаріату та банкрутства, який забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство
щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері нотаріату. Департамент, зокрема, організовує та перевіряє роботу головних управлінь юстиції в областях, містах
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Києві та Севастополі по здійсненню ними керівництва та контролю за діяльністю державних
і приватних нотаріусів, надає їм необхідну методичну та практичну допомогу і дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків, здійснює контроль за дотриманням вимог чинного
законодавства, виконання наказів, інструкцій, вказівок Міністерства юстиції України з цих
питань.
Наступними структурними підрозділами Міністерства юстиції України, які йому підпорядковуються та здійснюють управлінські функції щодо організації нотаріату, є його територіальні органи: 1) головні управління юстиції Міністерства юстиції України в областях,
містах Києві та Севастополі; 2) районні, районні у містах, міські (міст обласного значення),
міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.
Відповідно до ч. 2 ст. 2-1 Закону України «Про нотаріат» головними управліннями юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі здійснюється контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
При головних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в областях, містах Києві
та Севастополі діють відповідні управління та відділи нотаріату, які беруть участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань діяльності нотаріату. Зокрема, останні,
відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, організовують роботу
установ нотаріату, перевіряють їх діяльність і вживають заходів до її поліпшення та ін. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління
юстиції діють згідно з відповідним положенням, підпорядковуються Міністерству юстиції
України та безпосередньо Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та Севастополі. Сприяють організації роботи державних нотаріальних
контор, які працюють на території району (міста), організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню відповідного району (міста) з питань
вчинення нотаріальних дій.
Окрім того, при Міністерстві юстиції України створено Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, головою якої є Міністр юстиції України. Основним завданням зазначеної комісії є
визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною
діяльністю та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нота
ріальною діяльністю.
Заключним та основоположним елементом системи нотаріату є нотаріуси. Відповідно до
чинного законодавства України вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах
(державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Призначення на посаду державного нотаріуса, завідуючого державною нотаріальною
конторою та звільнення з посади, реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та Севастополі.
Слід зазначити, що всі елементи структури системи нотаріату, здійснюючи свої функції,
прагнуть єдиного результату — виконання покладених відповідно до законодавства на нота
ріат завдань щодо забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, громадських організацій та держави, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень.
Структура системи нотаріату характеризується наявністю як прямих зв’язків, які призначені для заданої функціональної передачі інформації від одного елемента системи нотаріату
до іншого для виконання покладених на нього завдань, так і зворотними зв’язками, які переважно виконують інформаційну функцію, відображаючи зміну стану системи нотаріату в
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результаті керуючого впливу на неї. За допомогою зворотного зв’язку інформація від об’єкта
управління (державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватних нотаріусів) передається до органу управління (Міністерства юстиції України, Головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі). У цьому випадку йдеться, наприклад, про подачу звітності нотаріусами до відповідних управлінь юстиції про виконану ними роботу.
Отже, на підставі наведеного вище, нотаріат слід розглядати саме як систему, яка має
складну багаторівневу структуру. Структура складається із взаємозв’язаних елементів, починаючи від Міністерством юстиції України, і закінчуючи нотаріусами. Усі елементи системи
нотаріату перебувають між собою у різних відносинах координації та субординації. Наявність
таких відносин підтверджує існування багатоструктурного утворення.
Окрім того, Законом України «Про нотаріат» надається право вчинення деяких нота
ріальних дій у разі відсутності нотаріуса на посадових осіб. Зокрема, посадові особи органів
місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії у тих населених пунктах, де немає
державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, головні лікарі, начальники медичних
частин, командири військових частин, начальники місць позбавлення волі, капітани морських суден та інші посадові особи, які вчинять нотаріальні дії, передбачені ст. 40 Закону
України «Про нотаріат». Але, на нашу думку, зазначені вище особи можуть бути віднесені
до системи нотаріату лише функціонально, а не структурно, оскільки вчинення певних дій,
прирівняних до нотаріальних, є лише частиною їх загальної компетенції.
Таким чином, узагальнивши, можна дійти висновку, що система нотаріату є ієрархічною
будовою, яка характеризується як структурно організована багаторівнева система, між рівнями якої, від вищого до нижчого, існує взаємодія і взаємовплив. У цій системі спостерігається
структурна і функціональна диференціація елементів. Зокрема, кожний рівень системи нотаріату спеціалізується на виконанні певних функцій, при цьому вищі рівні здійснюють функцію організації, інтеграції та гармонізації відносин між всіма елементами системи нотаріату.
Отже, система нотаріату — це цілісна сукупність суб’єктів, взаємопов’язаних і взаємо
діючих між собою з метою забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інте
ресів фізичних та юридичних осіб, громадських організацій та держави, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень згідно з законом. Саме
завдяки злагодженій роботі всіх елементів системи нотаріату, навіть тих, що не входять до неї
структурно, взаємній співпраці з іншими системами, зв’язку з навколишнім середовищем,
нотаріат зможе виконати покладені на нього завдання на високому професійному рівні.
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Досінчук К. Ф. Організація нотаріату в Україні
У статті проаналізовано основні аспекти сутності та змісту поняття «організація нотаріату» в Україні. Дано загальну характеристику поняття «організації» в його статичному та динамічному значенні.
Проаналізовано статичний аспект поняття «організація нотаріату» та дано характеристику системи
нотаріату.
Ключові слова: нотаріат, організація, система, структура, ієрархія, вертикальні зв’язки.
Досинчук Е. Ф. Организация нотариата в Украине
В статье проанализированы основные аспекты сущности и содержания понятия «организация
нотариата» в Украине. Дана общая характеристика понятия «организации» в его статическом и динамическом смысле. Проанализирован статический аспект понятия «организация нотариата» и дана
характеристика системы нотариата.
Ключевые слова: нотариат, организация, система, структура, иерархия, вертикальные связи.
Dosinchuk K. Organization of notaries in Ukraine
The article analyzes the main aspects of the nature and content of the concept of «organization of notaries»
in Ukraine. Given the general characteristics of the notion of «organization» in its static and dynamic sense.
Analysis of static aspect of the concept of «organization of notaries» and given a description of notaries.
Key words: notaries, organization, system, structure, hierarchy, vertical relations.
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Забезпечення однотипності
нормотворчої діяльності міністерств

В

иклики сьогодення ставлять перед наукою та практикою завдання щодо належного та
ефективного нормопроектного забезпечення у діяльності міністерств. Нормотворча
діяльність міністерств як головного (провідного) органу у системі центральних органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у різних сферах діяльності задля
досягнення мети — служіння людині, її правам, свободам, інтересам.
Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, яка забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої
європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування
системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, головним
пріоритетом діяльності якої буде служіння народові, національним інтересам. Ця система
державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, ефективною та побудованою на наукових принципах. Витрати на утримання управлінського персоналу будуть адекватними фінансово-економічному стану держави [1].
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Наближення національної системи права до системи права Європейського Союзу, відповідно, до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього, — це тривалий процес, що включає правову культуру, доктрину,
якісну судову та адміністративну практику. Цей процес має охоплювати усі стадії нормо
творення та нормозастосування і бути одночасно зрозумілим та обов’язковим для усіх органів державної влади (безперечно, у межах їх відповідної компетенції) та органів місцевого
самоврядування. Ефективність такого процесу має також ґрунтуватися на тлумаченні, наскільки це можливо, існуючого права країни у світлі acquis communautaire Європейського
Союзу [2, с. 27].
Нормотворчу діяльність становлять як безпосередньо діяльність із розроблення, прийняття, скасування підзаконних нормативно-правових актів, так і діяльність із розроблення проектів законів. Встановлення нових правових норм є головним призначенням нормотворчості, зміна і скасування застарілих норм сприяє затвердженню нових, а отже, вони входять до
складу нормотворчості як її допоміжні прояви [3]. Нормотворчість органічно вплетена у процес державного управління, що передбачає ухвалення рішень на всіх етапах організаційної
діяльності для реалізації всіх функцій, починаючи з постановки цілей і завдань і завершуючи
контролем [4, с. 54].
Процес створення норм права повинен базуватися на прийнятих правилах, що закріплені
конституційно і нормативно та не повинні бути довільними і суб’єктивними. Нормотворче
провадження має бути врегульованим з метою досягнення однотипності стадій і зрозумілості
процедур. Відступаючи від принципу законності або створюючи нормативно-правові акти,
що суперечать один одному, державна влада послаблює свій авторитет, тим самим знижуючи
рівень суспільної довіри. Це свідчить, зокрема про те, що тема нормотворчості на сучасному етапі розвитку нашої країни досить актуальна, оскільки перед державою постає завдання
зміцнення правової основи цього процесу, створення єдиного правового простору на території України. Негативний вплив на стан правової системи України чинять недотримання
наукових основ нормотворчої роботи, недостатня компетентність і поспіх нормотворців.
Не можна забувати про традиції, культуру мови, історичний досвід і менталітет усіх учасників нормотворення і надзвичайно важливу роль філологів, авторів словників (тлумачних,
орфографічних, законотворчої діяльності, іншомовних слів), державні стандарти, необхідність постійного розвитку і підвищення кваліфікації усіх причетних до формулювання правил поведінки у суспільстві [5; 6].
На необхідності єдиних правил нормотворчості задля загального суспільного правопорядку акцентували увагу у своїх працях багато науковців: В. Авер’янов, О. Андрійко, Г. Атаманчук, В. Бабаєв, В. Бакуменко, І. Биля, Ю. Битяк, Є. Гетьман, Л. Герасіна, Л. Горбунова,
О. Дзюбенко, Б. Дрейшев, Н. Желєзняк, А. Керимов, В. Князєва, І. Коліушко, П. Кондик,
В. Луговий, В. Мельниченко, Т. Москалькова, Н. Нижник, Б. Ольховський, Н. Охріменко,
М. Панов, М. Петришина, Н. Плахотнюк, В. Погорілко, П. Рабінович, А. Рибалкін, В. Харченко, В. Шаповал, Г. Шевченко, О. Шевчук та ін.
У юридичній літературі поряд із терміном «нормотворчість» застосовується термін «правотворчість», що визначається як особливий вид діяльності уповноважених суб’єктів, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права. У теорії права серед факторів,
що зумовлюють мету, зміст і результати правотворчої діяльності, виділяють рівень розвитку
державно-правових інститутів, правової культури населення, форму устрою, правління та режиму, характер ментальності суспільства, відповідно до чого залежить і ефективність правотворчої діяльності [7].
Правотворчість повинна здійснюватися на основі певних принципів — основоположних
ідей, керівних начал правотворчої діяльності, що будуть орієнтиром для органів, які ство
рюють право. До їх числа відносяться:
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• принцип науковості — означає використання прийомів і методів наукового аналізу, досягнень науки та суворе дотримання об’єктивних критеріїв оцінки;
• принцип законності — відповідно до якого необхідною вимогою, що висувається до
правотворчої діяльності, є суворе врахування ієрархії правових актів і норм, компетенції суб’єктів правотворчості та дотримання встановлених процедурних правил;
• принцип демократизму — означає вивчення соціальних інтересів і можливість їх вираження у сфері правотворчості, облік суспільної підтримки проектів нормативно-правових актів;
• принцип системності — відповідно до якого у системі правотворчості повинні враховуватися не лише оперативні потреби суспільства та держави, а й загальні підходи до
формування системи права та законодавства, особливості структурування норм у рамках окремої галузі права, а також специфіка інституту, норми якої приймаються, змінюються чи відміняються;
• принцип професіоналізму — потребує залучення до заняття правотворчою діяльністю
спеціалістів: юристів, управлінців, економістів та ін.;
• принцип гласності — означає відкритість правотворчого процесу для широкої громадськості, доступність інформації для населення та зацікавлених осіб;
• принцип оперативності — пропонує своєчасність реагування правотворця на зміну ситуа
ції у суспільстві шляхом видання необхідних нормативно-правових актів [8, с. 13–14].
Термін «правотворчість» зазвичай вживається для позначення загального процесу прий
няття правових актів незалежно від їх виду, а «нормотворчість» — для видання лише нормативних правових актів. У зв’язку з цим у правотворчості виокремлюються такі його різновиди, як законотворчість, підзаконна правотворчість, нормотворчість органів місцевого
самоврядування, договірна нормотворчість, індивідуальна нормотворчість тощо [9, с. 49].
Але поняття «нормотворчість» і «нормотворча діяльність» не тотожні, хоча багато в чому і
близькі. У ході першого видається нормативний правовий акт. У межах другого може виконуватися більш широка робота, пов’язана з підготовкою проектів декількох нормативних документів. З усього видно, що нормотворча діяльність — більш розгорнуте поняття, ніж просто
нормотворчість [8, с. 51].
Нормотворчість допомагає державним органам вирішувати такі конкретні завдання, як:
• заповнювати наявні правові проблеми у конкретній галузі людської діяльності;
• оновлювати діючий нормативний матеріал, приводити його у відповідність зі зміненими реаліями та соціальними потребами;
• формувати нові цілі суспільно-корисної діяльності та визначати засоби їх вирішення;
• усувати колізії, протиріччя та конкуренцію правових норм і інші юридичні похибки,
що наявні у правовому регулюванні людської діяльності;
• гармонізувати основу своєї роботи з правовими стандартами міжнародних організацій,
з міжнародними обов’язками України [9, с. 53].
Відповідно до ст. 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади (далі — Положення) у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт: 1) не відповідає Конституції, законам України,
іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція), міжнародним договорам України та acquis communautaire; 2) видано з
порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав
людини (далі — ЄСПЛ); 3) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено
про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та
уповноваженого представника від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців щодо
нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з
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врахування їх зауважень і пропозицій; 4) викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної техніки; 5) не узгоджується з дорученням органу, що видав цей акт [10].
Згідно зі ст. 17 Положення рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта
може бути скасовано у зв’язку з: а) виявленням обставин, що не були відомі органу державної
реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта; б) набрання законної сили судовим
рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає
нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;
в) одержанням повідомлення від Держпідприємництва про виявлення будь-якої обставини,
або про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень; в-1) одержанням висновку Міністерством юстиції України (далі — Мін’юст), територіальних органів Мін’юсту про
невідповідність нормативно-правового акта Конвенції і практиці ЄСПЛ; г) виявленням порушень або недотримання вимоги Положення органом, що видав нормативно-правовий акт [10].
З огляду на публічну інформацію щодо діяльності Мін’юсту у сфері державної реєстрації
нормативних актів (наказів) міністерств станом на 25 березня 2014 р. нами проаналізовано
відомості за такими напрямами: зареєстровано наказів міністерств — 7 832, відмовлено —
123, скасовано — 4. Зокрема, до скасованих наказів належать спільний наказ Міністерства
енергетики України та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 28 жовтня 1999 р. № 307/262 «Про затвердження Правил користування тепловою
енергією», спільний наказ МОН, МОЗ, Мінфіну від 21 грудня 1998 р. № 453/362/260 «Про
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках», наказ
від 6 квітня 1998 р. № 83 «Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання
робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб’єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів», наказ від 13 грудня 2006 р. № 828 «Про внесення
змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань» [11]. Проте, на нашу думку, відповідній увазі з боку правових експертів не
піддано низку наказів різних міністерств. Так, у наказі від 31 січня 2014 р. № 78 «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2014 році» щодо визначення вартості
послуг експертів з огляду на невизначеність критеріїв складності експертизи та відсутність
єдиного підходу в різних органах влади щодо здійснення та визнання затрат на проведення експертиз у сфері технічного захисту інформації, вартості експертиз, що здійснюються
Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. Відповідно до Положення від 2 лютого 1995 р. № 100 «Про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації» щодо системи оцінювання
з огляду на методи, що застосовуються для експертної оцінки об’єкта приватизації (п. 1.1) і
методи визначення звичайної ціни з метою оподаткування за Податковим кодексом України
(ст. 39).
Однією з перших спроб законодавчого закріплення інституту адміністративних процедур
стало у 1946 р. у США Закону про адміністративні процедури. Г. Нікеров справедливо наголошує на тому, що цей закон був першою у країнах загального права спробою законодавчого
встановлення найважливіших, принципових положень, що регулюють адміністративну процедуру. Закон про адміністративну процедуру докладно регламентує всі види адміністративної діяльності: нормотворчість, виконавчу, правозастосовну, правоохоронну діяльність (адміністративну юстицію). Врегульовані всі стадії адміністративного процесу: розслідування та
збір інформації, підготовка проекту нормативного або індивідуального акта, розгляд його у
відкритому засіданні, прийняття рішення по ньому, оприлюднення, оскарження його до вищестоящих органів і суду [12, с. 93].
Наявність двох проектів Адміністративно-процедурного кодексу України, поданих Кабінетом Міністрів України, обумовлена існуючими проблемами у регулюванні відносин між
органами виконавчої влади та приватними особами, відсутністю на законодавчому рівні за-
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кріплених єдиних процедурних правил здійснення своїх функцій і принципів їх взаємодії
з громадськістю. Вважаємо за доцільне доповнити ч. 2 ст. 1 проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (2012) відносинами, на які не поширюється дія цього Кодексу,
такого змісту: відносини, що регулюються законодавством про нормотворчу діяльність. Наприклад, подібний підхід міститься у ст. 2 Закону Республіки Білорусь від 28 жовтян 2008 р.
№ 433-З «Про основи адміністративних процедур» [13], і визначає, що дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають при здійсненні адміністративних процедур, за винятком відносин, які регулюються законодавством про нормотворчу діяльність тощо.
Адміністративно-процедурний кодекс України має забезпечити органічні демократичні
умови участі фізичних і юридичних осіб у процесі прийняття адміністративних рішень і чітко
врегулювати повноваження органів влади та інших учасників процедур підготовки, прийняття та виконання цих рішень [14].
У процедурах нормотворення на практиці широкого використання мають набути:
ДСТУ 3582-97, що встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові,
особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх застосування; ДСТУ 4163-2003, що поширюється на організаційно-розпорядчі документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи
тощо, створювані в результаті діяльності: органів державної влади України, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності; типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі — установи), вимоги до
документування управлінської інформації та організації роботи з документами в установах
незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, що міститься у документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242).
Підсумовуючи викладене вище, необхідно зазначити, що з метою врегулювання та уніфікації нормотворчої діяльності міністерств існує необхідність у прийнятті Закону України
«Про засади нормотворчої діяльності в Україні» з визначенням принципів, однакових підходів і вимог щодо нормотворчості. Це сприятиме розвитку національного законодавства,
слугуватиме забезпеченню законності в діяльності міністерств з метою охорони та захисту
прав і основоположних свобод людини.
Список використаних джерел
1.

Концепція адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.kr-admin.gov.ua/Reforms/Ua/div1.html.
2. Парламентський вимір Європейської інтеграції : зб. матеріалів. — К. : Нора-прінт, 2005. — 104 с.
3. Шевченко Г. Проблеми нормотворчої діяльності суб’єктів нормотворення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/12895.
4. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 240 с.
5. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (Науково-навчальне видання) : монографія. — вид. 2-ге,
доп. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. — 336 с.
6. Справочник по нормотворческой технике. Рекомендации Федерального министерства юстиции
Германии по единообразному оформлению законов и нормативных постановлений / пер. с нем. —
2-е перераб. изд. — М. : БЕК, 2002. — 261 с.
7. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. —
К. : Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.
8. Нестеренко И. А. Правотворчество в Российской Федерации : учеб. пособ. / И. А. Нестеренко. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. — 271 с.
9. Москалькова Т. Н. Нормотворчество : науч.-практ. пособ. / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. —
М. : Проспект, 2014. — 384 с.
10. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92%D0%BF.

408

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні дієвого громадського контролю…
11. Державна реєстрація нормативних актів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
minjust.gov.ua/npa.
12. Малявина Н. Б. Административные процедуры в зарубежных странах / Н. Б. Малявина [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lib.csu.ru/vch/123/017.pdf.
13. Про основи адміністративних процедур : Закон Республіки Білорусь від 28 жовтня 2008 р. № 433-З
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www. base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25017.
14. Правова основа захисту прав і свобод громадян в адміністративному порядку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/4629.
Жидецька В. В. Забезпечення однотипності нормотворчої діяльності міністерств
Статтю присвячено аналізу однотипності нормотворчої діяльності міністерств. Для досягнення
поставленої мети автором стисло аналізуються принципи здійснення правотворчості, правила та загальні стандарти. Робиться висновок про необхідність прийняття Закону України «Про засади однотипності нормотворчої діяльності в Україні».
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Статья посвящена анализу однотипности нормотворческой деятельности министерств. Для достижения поставленной цели автором кратко анализируются принципы осуществления правотворчества,
правила и общие стандарты. Делается вывод о необходимости принятия Закона Украины «Об основах
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Про окремі аспекти участі громадськості
у забезпеченні дієвого громадського
контролю за діяльністю
публічної адміністрації
Прагнення гідного життя у демократичному суспільстві передбачає наявність ефективного правового регулювання відносин, забезпечення законності у діяльності суб’єктів публічної адміністрації, громадського порядку, миру, дисципліни та створення умов для розвитку та
виховання гармонійної особистості.
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Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства виходить, зокрема, з
необхідності утвердження та забезпечення прав і свобод людини, гарантії яких закріплені
у фундаментальних міжнародних документах, насамперед Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідних протоколах
до неї, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Міжнародному пакті про
економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, інших міжнародних документах у цій сфері.
Одним із важливих інститутів, функціонування якого пов’язане з розвитком громадянського суспільства в Україні, є громадський контроль. Громадський контроль є тим засобом,
що за певних умов дозволяє ефективно перевіряти дотримання органами публічної адміністрації вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об’єктах (зокрема дотримання принципу законності), а також інформувати відповідні органи публічної
адміністрації про виявлені правопорушення (шляхом внесення рекомендацій, пропозицій
щодо їх вирішення та притягнення до відповідальності правопорушників) і попереджати виникнення нових.
З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства та з метою реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 Міністерством юстиції України 14 лютого 2014 року було затверджено
план заходів щодо реалізації Стратегії на 2014 рік [1]. Основними заходами якого є: сприяння
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння підвищенню рівня громадянської та правової культури у суспільстві.
Проблемі громадського контролю в літературі та практиці в останні роки приділяється
значна увага. Громадський контроль розглядається як один із видів соціального контролю,
що здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами і є важливою формою
реалізації демократії і способом залучення населення до управління суспільством і державою. Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об’єктах. За результатами перевірок на
підставі складених протоколів та актів громадські організації інформують відповідні державні органи про виявлені порушення, вносять пропозиції щодо притягнення до відповідальності тощо [2, с. 639].
Усвідомлена громадська активність та адекватна здатність до самоорганізації українців у
кризових ситуаціях є необхідною умовою неповернення до часів ігнорування волі громади.
Саме тому на часі формування нової філософії відносин між владою та громадськістю: від
конфронтації і конкуренції – до діалогу та співпраці: впливовість і дієвість демократії прямої
участі зростає.
Про участь громадян у формуванні і реалізації політики у різних сферах, про засади громадського контролю зокрема йдеться у працях З. Гладуна, О. Джафарової, С. Денисюка, В. Колпакова, А. Крупника, О. Кузьменко, С. Кушніра, С. Москаленко, Р. Павленко, В. Пальченкової, Л. Рогатіної, І. Сквірського, О. Федоровської, О. Ющенко та ін.
Метою статті є дослідження окремих аспектів участі громадськості у забезпеченні дієвого
громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації.
Правовою основою залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рішень
є передусім Конституція України. Зокрема, у ст. 38 Основного Закону визначено право громадян на участь в управлінні державними справами, а у ст. 40 зафіксовано право на письмові
та колективні звернення до органів влади та місцевого самоврядування [4].
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Відтак у сучасній науці та практиці як повноцінний учасник та активний суб’єкт усіх процесів у державі визнається громадянське суспільство в його інституційному контексті – сукупність громадян, громадських організацій, асоціацій, профспілок тощо та громадськість
зокрема.
Під громадськістю у юридичній літературі розуміється соціально активна частина суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному житті країни, для якої
характерні: потреба у спілкуванні, орієнтація на колективну діяльність; пріоритет громадських інтересів перед індивідуальними, активне вираження своєї суспільної позиції тощо. Діє
як безпосередньо, так і через різноманітні громадські об’єднання [2, с. 640]. Громадськість –
одна або більше фізичних чи юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, що діють
згідно з чинним законодавством України або практикою [5; 6].
Залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рішень можливе у різних
формах, зокрема безпосередньої та опосередкованої. Так, своє право громадяни можуть реалізувати безпосередньо, беручи участь у референдумах. Крім того, громадяни можуть брати
опосередковану участь як в державному управлінні, так і в місцевому самоврядуванні, як самостійно, так і через об’єднання громадян. Певні закони України, що регулюють діяльність
того чи іншого типу громадських організацій, прямо передбачають право таких об’єднань
брати участь у формуванні державної політики. Так, наприклад, ст. 8 Закону України «Про
молодіжні та дитячі громадські організації» встановлює, що молодіжні та дитячі громадські
організації залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та
молоді [7].
Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, врахування громадської думки
під час формування та реалізації державної політики при органах виконавчої влади можуть
створюватися, а в деяких випадках в обов’язковому порядку створюються різноманітні дорадчо-консультативні органи, такі як громадські ради або громадські колегії. Зокрема, у Постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 Уряд зобов’язує центральні
та місцеві органи виконавчої влади створювати при собі громадські ради.
У контексті управлінської діяльності участь громадян дає змогу враховувати соціальні
чинники у процесі планування, мінімізувати соціальні та політичні ризики внаслідок ухвалення та реалізації управлінських рішень, корегувати плани та поведінку влади відповідно до
інтересів тих чи інших суспільних груп, а також залучати їх до процесу ухвалення управлінських рішень [3, с. 11]. Таким чином, участь громадян, з одного боку, дозволяє мінімізувати
соціальні та політичні ризики, а з другого – визначати, формулювати та відстояти інтереси
громади.
Право на участь в управлінні справами територіальної громади громадяни можуть реалізувати у формі громадських слухань, інституту місцевої ініціативи, зборів за місцем проживання (загальні збори громадян). Існують також і інші форми участі громадськості, зокрема,
шляхом колективних звернень, створення органів самоорганізації населення, громадських
ініціатив, громадських слухань, активної участі у формуванні та реалізації державної політики, інформуванні громадськості, проведенні консультацій з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, (шляхом
публічного громадського обговорення, вивченні громадської думки).
Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в
обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо [8]:
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• проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів,
якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого
самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
• проектів регуляторних актів;
• проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного
розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
• звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
Публічне громадське обговорення важливих проблем управління може відбуватися шляхом проведення конференцій, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей
з громадськістю; теле- або радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій.
Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з
громадськістю використовується урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада», офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.
Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: проведення соціологічних досліджень
та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо); створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень
з питання, що потребує вивчення громадської думки.
Участь громадськості у творенні державної політики проявляється у спільнотах політики
та визначається характером взаємовідносин з органами влади як головними учасниками державно-політичного процесу.
Безпосередніми факторами, що обумовлюють участь громадськості у формуванні державної політики, є інтерес та рівень довіри між суб’єктами такого процесу.
Таким чином, залучення суб’єктів громадського контролю до участі в управлінні державними справами підвищує рівень прозорості та відкритості суспільства і значно посилює віру
суспільства в демократичні цінності.
Як зазначає Н. Гудима, відкритість і прозорість лежать в основі функції контролю за діяльністю органів державного управління з боку суспільства. Їх гарантування та реалізація забезпечують зворотний зв’язок у системі управління державою на етапах: суспільство — органи
державного управління — суспільство. Отже, стан реалізації принципів відкритості і прозорості є одним із показників ефективності системи державного управління [9].
Зважаючи на сучасні події, що відбуваються у нашій державі, та заходи щодо здійснення
ефективних реформ та обговорення значної кількості законопроектів щодо відновлення довіри до влади, люстрації, подолання корупції, можливості всебічної реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами, слід зазначити, що нещодавно було розміщено законопроект щодо антикорупційної люстрації, яким визначаються засади участі громадських об’єднань, їх членів або уповноважених представників, а також
окремих громадян у процесі проведення антикорупційної люстрації.
Під антикорупційною люстрацією пропонується розуміти спеціальний механізм запобігання і протидії корупції, що передбачає проведення обов’язкової перевірки відповідності
офіційних доходів суб’єктів антикорупційної люстрації їхнім реальним витратам та фактичному матеріальному стану, за наслідками якої приймається рішення відповідно до цього Закону [10].
Цим законопроектом визначаються засади участі громадських об’єднань, їх членів або
уповноважених представників, а також окремих громадян у процесі проведення антико-
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рупційної люстрації (ст.11 проекту Закону щодо антикорупційної люстрації) [10], зокрема,
повідомляти про виявлені факти невідповідності офіційних доходів суб’єктів антикорупційної люстрації їхнім реальним витратам та фактичному матеріальному стану; запитувати
та одержувати від Національного антикорупційного бюро в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про його діяльність у процесі проведення антикорупційної
люстрації та результати її проведення; подавати письмові зауваження, пропозиції і рекомендації з питань проведення антикорупційної люстрації; здійснювати заходи щодо інформування населення з питань проведення антикорупційної люстрації та її результатів;
здійснювати громадський контроль за виконанням законів у процесі проведення антикорупційної люстрації, з використанням при цьому таких форм контролю, що не суперечать
законодавству.
Готуючись до реалізації програми боротьби з корупцією і люстрації (очищення) влади
від корупціонерів, у Верховній Раді України також зареєстровано законопроекти № 4378,
№ 4378-1, № 4378-2, № 4378-3, № 4378-4, № 4378-5 «Про відновлення довіри до судової
системи України», що визначають правові та організаційні засади проведення перевірки та
атестації суддів загальної юрисдикції, де, зокрема, передбачено участь громадськості.
На основі аналізу оприлюднених законопроектів Уповноважений з прав людини Верхов
ної Ради України В. Лутковська у своєму експертному висновку зазначила низку недоліків,
що мають згадані вище законопроекти та наголосила на тому, що вони потребують суттєвого
доопрацювання з урахуванням положень Конституції України та міжнародних зобов’язань
України. При цьому, враховуючи те, що питання розробки люстраційного законодавства є
нагальним та терміновим, було наголошено на тому, що його якість має бути бездоганною,
оскільки напряму стосується захисту прав людини [11].
Можна погодитися із позицією І. Самсіна, що провести перевірку суддів, не порушуючи
приписів Конституції України, цілком можливо, адже у нашій державі функціонують такі
конституційні органи, як Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів [12].
Так, перевірка суддів (люстрація) за процедурою, що суперечить положенням Конституції
України, вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів, може призвести до подання звернень до Європейського суду з прав людини (справа «Олександр Волков проти України»), що, у свою чергу, не тільки не відновить,
а, навпаки, може підірвати довіру (до судової влади).
Визнаючи необхідність проведення люстрації в Україні, вкрай важливим є дотримання
принципу законності та правових процедур при прийнятті закону про відновлення довіри
до судової влади, а також закону щодо антикорупційної люстрації. Недоцільно проводити
люстрацію суддів під впливом «хвилі масових невдоволень», адже є досить значна кількість
висококваліфікованих порядних суддів у всіх регіонах України.
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що громадянське суспільство відіграє
значну роль у розвитку демократичної держави, а тому активна громадська позиція та участь
громадськості та інститутів громадянського суспільства зокрема є дієвим інструментом забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації
і є засобом недопущення свавільного порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, особливо у таких надзвичайно значущих питаннях, як люстрація суддів і органів
публічної адміністрації (забезпечення дотримання принципу законності).
Отже, можемо зазначити, що громадськість є одними із важливих суб’єктів процесу вироблення державної політики у сфері публічного управління і не лише його. Їх участь у
цьому процесі має передусім консультативний та представницький характер. Не володіючи
повноваженнями ухвалювати остаточні рішення, громадськість вступає у взаємодію з відповідними державними органами. У процесі такої взаємодії та проведення громадського
контролю за діяльністю публічної адміністрації і досягається відповідний результат.
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Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні дієвого громадського контролю
за діяльністю публічної адміністрації
У статті досліджуються окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні дієвого громадського
контролю за діяльністю органів публічної адміністрації. Зазначено, що участь громадськості у творенні державної політики проявляється у спільнотах політики та визначається характером взаємовідносин з органами влади як головними учасниками державно-політичного процесу. Безпосередніми
факторами, що обумовлюють участь громадськості у формуванні державної політики, є інтерес та рівень довіри між суб’єктами такого процесу. Таким чином, залучення суб’єктів громадського контролю
до участі в управлінні державними справами підвищує рівень прозорості та відкритості суспільства і
значно посилює віру суспільства в демократичні цінності.
Ключові слова: адміністрація, громадськість, громадський контроль.
Жидецькая Е. В. Об отдельных аспектах участия общественности в обеспечении действенного общественного контроля за деятельностью публичной администрации
В статье исследуются отдельные аспекты участия общественности в обеспечении действенного
общественного контроля за деятельностью органов публичной администрации. Указано, что участие
общественности в создании государственной политики проявляется в сообществах политики и определяется характером взаимоотношений с органами власти как главными участниками государственнополитического процесса. Непосредственными факторами, обусловливающих участие общественности в формировании государственной политики, есть интерес и уровень доверия между субъектами
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такого процесса. Таким образом, привлечение субъектов общественного контроля к участию в управлении государственными делами повышает уровень прозрачности и открытости общества и значительно усиливает веру общества в демократические ценности.
Ключевые слова: администрация, общественность, общественный контроль.
Zhydetska K. Certain aspects of public participation in ensuring effective public control over public
administration
The paper examines some aspects of public participation in ensuring effective public control over the
activities of public administration. Indicated that public participation in the making of public policy manifested
in communities and policy determined by the nature of relations with the government as the main participants
in the public-policy process. The immediate factors that contribute to public participation in policy, there is
interest and the level of trust between the actors of such a process. Thus, the involvement of social control
to participate in public affairs increases the transparency and openness of society and greatly enhances the
confidence of society in democratic values.
Key words: administration, public, public control.
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П

ублікаціями, присвяченими рівню, розвитку, формуванню правової свідомості, сьогодні, мабуть, нікого не здивуєш: ні юридичну наукову спільноту, ні практичних працівників, ні політиків, ні урядовців, ні окремих пересічних громадян. Втім, проблема лишається
досить складною, особливо в нових політичних, економічних і соціальних реаліях нашої держави.
Одним із ракурсів означеної теми є рівень правової освіти в суспільстві і, як наслідок, рівень правової освіченості, що, безумовно, слугує фундаментом, засадничим підґрунтям формування національної правової свідомості.
На скільки ж важливою є категорія «правова освіченість» у життєдіяльності людини? Якщо
ґрунтуватися не лише на пошукових теоретичних моделях, а й практичних ракурсах і напрямах, можна констатувати, що якість нашого життя, безумовно, пов’язана з цією категорією:
від бізнес-плану до якості медичного обслуговування, від належних умов праці до належних
умов соціальної адресної допомоги.
У такий спосіб ми безпосередньо стикаємося з потребою особистого оволодіння не тільки
«азбукою права», а й потребою більш високого рівня правової освіченості. Скільки б негараздів нашого економічного, соціального, політичного життя, скільки зайвих нарікань на владу,
державу, громадянське суспільство, на так звані непопулярні заходи і реформи тощо вдалось
би уникнути, якби кожний громадянин незалежно від віку, статі і соціального становища
володів би правовою грамотністю.
У зазначеному контексті спробуємо в межах теоретико-правового аналізу зупинитися
на понятті «правова освіченість» (як результат) і «правова освіта» (як процес досягнення
результату). Якщо освіченість — це засвоєння різнобічних знань [1, с. 858], то правова осві-
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ченість — це засвоєння правових знань на певних етапах державно-правового розвитку у
визначених темпорально-просторових координатах. Правова освіченість — це рівень правової освіти.
Як і кожна теоретико-прикладна проблема, вона не є винятком, а тому повинна враховувати як нові підходи, способи, методи вивчення, так і відповідну методику щодо її реалізації.
Відповідно до першої позиції слід відразу наголосити на необхідності запровадження іншого,
відмінного від попередніх часів підходу: пропозиція оволодіння не «правовим мінімумом»
(цього явно не достатньо), а необхідним, відповідним цивілізованому суспільству рівнем
правових знань у площинні сучасного праводержавотворення.
Правова освіта може розглядатися як система виховних і навчальних дій, спрямованих на
створення умов для формування:
• поваги до права;
• власних уявлень і настанов, заснованих на сучасних правових цінностях суспільства;
• концепцій, достатніх для захисту прав, свобод і законних інтересів особи та правомірної реалізації її громадянської позиції.
Цілі правової освіти визначають завдання, що стоять перед правовиховним процесом. До
них можна віднести: формування та розвиток у громадян правових знань у сфері державного
управління; виховання поваги до права як соціальної цінності, до принципів законності; вироблення потреб та навичок активного захисту у встановленому законом порядку своїх прав,
свобод та законних інтересів.
Реалізація зазначених вище цілей і завдань дозволить сформувати належний рівень правосвідомості громадян.
Правова освіта не може ізольовано існувати в суспільстві, вона спирається на дані педагогіки та юридичних наук, при цьому педагогіка застосовується для найбільш ефективного
правового виховання, використовуючи розроблені принципи та методи, форми і способи виховання особистості. У зв’язку з цим, теорія та практика формування і розвитку правової
культури повинна бути тісно пов’язана не лише з наукою права, а й з іншими галузями гуманітарних знань. Вкрай актуальними є нині проблеми, пов’язані з юридичною педагогікою.
Успішними умовами формування цього процесу слід вважати:
• створення і діяльність громадських організацій (можливо, на базі значних юридичних
центрів), що беруть участь у різних соціальних проектах;
• навчальні курси, що забезпечують профільне розширення і поглиблення уявлення про
право як особливий соціальний інститут, феномен правової культури, її принципів,
особливостей регулювання різних форм суспільних відносин, особливо в політичній та
економічній сферах для широкого загалу. Чому цю місію не взяти на себе юридичним
коледжам, інститутам, факультетам у межах і форматах визначених державою? Принаймні, це могло б певною мірою свідчити про їх суспільну корисність і необхідність.
Як приклад, це стає вкрай необхідним при запровадженні у правову тканину нових
інститутів права, скажімо, інституту медіації.
Важливого значення у зв’язку з наведеним вище набуває соціальне управління правоосвітнім процесом.
Уявляючи цей процес комплексною міні-системою, можна зазначити, що змістовна сторона управління складається з двох напрямів: зовнішнього і внутрішнього.
Перший являє собою цілеспрямовану державну діяльність, завдання якої полягає в організації і забезпеченні важливих з погляду правової політики напрямів зі здійснення правовиховного впливу і розробки державної політики у правовій освіті, а також організацію суб’єктного
складу правоосвітнього процесу і здійснення відповідного контролю. Другий — внутрішній
напрям — відображається у формі здійснення конкретних програм правоосвітнього впливу,
що реалізуються певним колом суб’єктів з метою реалізації правоосвітніх заходів.
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Правоосвітня робота — це конкретні заходи, спрямовані на здійснення суб’єктом правового впливу певних дій, заснованих на розроблених програмах реалізації правового виховання у суспільстві. Отже, правоосвітній процес — це сукупність заходів, що здійснюються з метою досягнення оптимально можливого результату відповідності виховного впливу суб’єкта
правової освіти на суспільство, спрямованих на формування правосвідомості і високої правової культури, поєднаних із використанням спеціальних правових засобів і правоосвітніх
механізмів.
Правова освіта — невід’ємна частина загальної культури громадянина, умова формування
правосвідомості. Життя в громадянському суспільстві формує правову свідомість (позитивну чи негативну) незалежно від того, відбувається цей процес стихійно чи цілеспрямовано
у межах правової освіти. Але правова освіта є запорукою того, що право стає регулятором
життя індивіда, а не перешкодою на шляху вирішення його особистих завдань. У сучасних
умовах саме правова освіта може стати важливим фактором розвитку особи, становлення
громадянського суспільства і демократичної правової держави в сучасній Україні, громадяни
якої зможуть жити в соціально-правовій згоді один з одним, з державою, владою, політичними партіями, громадськими рухами тощо.
Проте слід враховувати, що правові норми не є єдиними регуляторами поведінки. Було
б серйозним спрощенням уявляти проблему таким чином, що право зразу стає внутрішнім
регулятором поведінки конкретного індивіда. Сьогодні серйозна увага повинна приділятися
взаємодії, взаємообумовленості та «взаємопідтримці» всіх діючих у державі соціальних ре
гуляторів (моралі, етики, релігійних норм тощо) як складової державної правової політики
[2, с. 37–43].
Формування правових переконань від зовнішніх потреб, що пред’являє суспільство особистості, до внутрішнього переконання, та від нього — до дії — це шлях формування правової свідомості як необхідної умови забезпечення правопорядку. Без формування правового
переконання неможлива правомірна поведінка. Процес реалізації правової норми — це взаємодія її вимог зі свідомістю індивіда. Не можна не погодитися з думкою вчених, що без вивчення переконань людини, її поведінки, психологічного механізму взаємодії вимог норми
та свідомості людини не можливо зрозуміти мотиви правомірних вчинків.
Надбані правові знання повинні переходити в ціннісні установки, мають стати внутрішнім переконанням, отримати емоційне забарвлення, закріпитися у правових звичках.
Завдання правової освіти полягає в тому, щоб у своїй реалізації досягти такого рівня правосвідомості, коли кожен член суспільства дотримувався б соціальних правил поведінки та
правових норм виключно в силу внутрішньої необхідності, власних переконань, а не під
страхом примусу. У цьому і полягає формування мотивів та звичок правомірної, соціально
активної поведінки. Поведінка особи повинна бути свідомою. Вироблення звички до дотримання правових норм, до правомірної поведінки — головне та найскладніше завдання правової освіти.
Ідеологічна цінність правової освіти полягає в тому, що вона є соціально необхідним явищем, обумовленим об’єктивними закономірностями побудови і розвитку суспільства.
Друга позиція зазначеного розгляду є методичною, тобто пов’язаною з «інструментарієм»
здійснення правової освіти. Сучасний етап правового розвитку ознаменований новими тенденціями у правовому навчанні, їх особливостями є: практично-орієнтований підхід у викладанні змісту правових курсів; врахування соціального досвіду громадян, що беруть участь у
різних правовідносинах в реальному житті; формування активної громадської позиції особи;
повага до прав людини і норм міжнародного права; забезпечення необхідного рівня юридичної грамотності особи; вирішення питань професійної орієнтації. Правова освіта повинна
бути орієнтована на ретрансляцію способів розуміння дійсності: мислення, діяльності, спілкування, поведінки.
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Правова освіта — це єдина загальнодержавна система усвідомлення ролі і дієвості права,
вивчення діючого законодавства, яка охоплює усі верстви населення.
Серед спрямувань правової освіти можна запропонувати такі:
• правова освіта і правове виховання молоді;
• правова освіта за професійним спрямуванням із застосуванням норм відповідного галузевого законодавства;
• правова освіта депутатського корпусу;
• правова освіта працівників органів місцевого самоврядування;
• правова освіта працівників громадських організацій;
• правова освіта посадових осіб та робітників комерційних структур;
• правова освіта людей пенсійного віку тощо.
Загальні цілі правової освіти конкретизуються і реалізуються засобами цілеспрямованого
формування в освітньому процесі:
• здатності до дій у складних ситуаціях (в умовах кризових проявів), здібностей до аналізу
соціальних і правових норм відносно конкретних умов їх реалізації;
• комунікативних здатностей (цікаві прикладні матеріали висвітлені в журналі «Комунікація»: Проект Секретаріату Кабінету Міністрів України та Університету штату Огайо);
• системних знань у сфері права, що забезпечують актуалізацію здібностей, і таких, що
становлять основу соціальних навичок;
• конкретних вмінь і навичок у соціальній, економічній та політичній сферах.
Правова освіта залежно від програми розвитку, профілю, реальних можливостей навчального закладу чи того, хто здійснює процес, може будуватися у такий спосіб:
• систематичний курс;
• модульний курс разом з іншими соціально-гуманітарними курсами чи інтегрованим
курсом;
• частина інтегрованого курсу.
Найбільш ефективним можна вважати використання різних «форматів» побудови курсу
на кожному етапі засвоєння правової дійсності.
Якщо йдеться про так званий «побутовий» рівень правової освіти (тобто робота із широким загалом), перевагу, на нашу думку, слід надавати діяльнісній формі. При цьому є припустимим звуження навчально-інформаційного блоку при збереженні правового практикуму,
який забезпечить формування особистого відчуття до ситуацій у правовій сфері. Запропонована методика всеобучу надасть можливість:
• набути базові навички, необхідні для того, щоб успішно діяти в реальних правовідносинах;
• одержати реальні правові знання, в тому числі про правову систему України, діюче законодавство відповідно до проблем диференціації прав та специфікації прав [4, с. 149–166];
• сформувати здатність до аналізу політичних ситуацій, що регулюються правовими нормами.
Навчальні заходи повинні будуватися відповідно до двох типів:
• навчальний курс, що включає елементи теорії права, забезпечує уявлення про право
як про особливу предметно-практичну сферу, уявлення про основні права і свободи
людини, про реалізацію галузей права, про систему гарантій прав, свобод і законних
інтересів згідно з діючим законодавством України;
• практикум, що забезпечує формування практичних навичок поведінки в правовій сфері в реальному житті.
Якщо правова освіта стосується представників певних професійних напрямів, то увагу
слід передусім зосередити на:
• здатності будувати власну правовідповідну поведінку в межах наявних свобод, прав і
обов’язків;
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• поглибленні рівня правових знань (різних галузей права, окремих законодавчих актів
тощо);
• здатності до теоретичного аналізу правових ситуацій;
• навичках реалізації своїх прав у соціальній сфері в широкому правовому контексті.
Для забезпечення варіантного підходу до вивчення права необхідно розробити як мінімум
три типи програм курсу:
• загальноосвітню;
• гуманітарного профілю;
• соціально-економічного профілю.
Для загальноосвітнього профілю право може бути представлене окремим модульним курсом, для гуманітарного — самостійним курсом чи деякими курсами модульного типу, для
соціально-економічного профілю — самостійним навчальним курсом чи декількома курсами
модульного типу.
Перспективним підходом є також розробка курсів різного рівня складності, що забезпе
чують можливість вибору різного рівня вивчення права відповідно до інтересів.
Програми правової освіти повинні враховувати: професійні навички, вік, соціальний статус, психологічні особливості тощо.
У пропедевтичному курсі основне значення набуває навчальний, а також практичний
компоненти. Правові аспекти середовища та способу життя є на цьому етапі фоновою умовою розвитку правосвідомості.
У такий спосіб хочемо констатувати, що рівень правової освіти, який відповідає вимогам цивілізованого суспільства та достатній для розвитку громадянського суспільства рівень
правової освіченості конкретного громадянина, безумовно, сприятимуть рівню ефективного
полілогу держави, влади, науки і людини [3].
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Зільбер Д. О. Правова освіта: стан та завдання
Увага зосереджена на методах, формах, способах досягнення відповідного рівня правової освіченості, а також методиці впровадження і реалізації цих форм. Правова освіченість (досягнутий результат) розглядається в контексті рівнів правової освіти (процес досягнення результату).
Ключові слова: правова освіченість, правова освіта, правове виховання, правова культура, правова
свідомість, методика впровадження і реалізації форм і методів правової освіти.
Зильбер Д. А. Правовое образование: состояние и задачи
Внимание сосредоточено на методах, формах, способах достижения соответствующего уровня правовой образованности, а также методике внедрения и реализации этих форм. Правовая образованность (достигнутый результат) рассматривается в контексте уровней правового образования (процесс
достижения результата).
Ключевые слова: правовая образованность, правовое образование, правовое воспитание, правовая культура, правовое сознание, методика внедрения и реализации форм и методов правового обра
зования.
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Zilber D. Legal education: status and tasks
Attention is concentrated on methods, forms, methods of achievement of the proper level of legal formed,
and also methods of introduction and realization of these forms. The legal formed (attained result) is examined
in the context of levels of legal education (process on achievement of result).
Key words: legal formed, legal education, legal culture, legal consciousness, method of introduction and
realization of forms and methods of legal education.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЕКСТРАОРДИНАРНОЇ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

І

нститут набуття права власності за давністю володіння (набувальна давність) властивий
законодавству усіх країн романо-германської (континентальної) правової системи. Роль
набувальної давності як правового механізму забезпечення ефективності цивільного обороту
в сучасних умовах розвитку економічних відносин обумовила загальну тенденцію до спрощення умов набувальної давності та розширення сфери її застосування, що проявляється,
зокрема, у запровадженні екстраординарної набувальної давності. У зв’язку з цим на сьогодні існує гостра необхідність у дослідженні відповідності правового регулювання інституту
набувальної давності в Україні потребам цивільного обороту в умовах його інтенсифікації.
Набувальна давність як один з інститутів речового права була і залишається предметом
досліджень багатьох науковців. Вивченням окремих аспектів набувальної давності свого
часу займалися, зокрема, І. Енгельман, Л. Петражицький, Ю. Толстой, Б. Черепахін та ін.
Нині дослідження проблем набувальної давності продовжують К. Скловський, А. Рудоквас,
В. Рахмилович, Д. Мурзін, В. Маковій, Д. Луспеник та ін.
Водночас у науці цивільного права малодослідженими залишаються питання щодо сфери
застосування інституту набувальної давності, доцільності та законодавчих шляхів її розширення. У зв’язку з цим метою цього дослідження є з’ясування доцільності запровадження в
Україні екстраординарної набувальної давності з урахуванням особливостей законодавчого
регулювання відносин набувальної давності, які обумовлюють сферу її дії.
Норми Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), присвячені набувальній давності, містяться у статтях 335, 344 та 1157, які дають змогу визначити сферу застосування цього
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інституту в цивільних правовідносинах. При цьому слід зазначити, що набувальна давність
у її класичному вигляді (ординарна набувальна давність), яка з незначними відмінностями
передбачена у законодавстві усіх європейських країн, закріплена у ч. 1 ст. 344 ЦК України.
Зазначена норма фактично містить визначення поняття набувальної давності, що розкривається опосередковано через вказаний у ній перелік умов, необхідних для набуття права
власності на майно за давністю володіння. При цьому ключовою і первинною умовою набувальної давності, яка обумовлює існування решти, є умова щодо добросовісного заволодіння
майном. Саме ця умова набувальної давності, на нашу думку, передусім визначає сферу дії
цього цивільно-правового інституту.
Слід зазначити, що під добросовісністю як умовою набувальної давності в римському праві розумілася наявність у набувача майна хибної думки про справжній обсяг речового права
відчужувача. Добросовісність набувача, яка характеризувалась як «добра віра» (bona fides),
мала значення лише у момент передачі речі. Якщо ж у подальшому володілець дізнавався про
те, що він заволодів чужою річчю, це ніяк не впливало на перебіг строку набувальної давності [1, c. 408]. Під впливом канонічного права сформувався протилежний римському підхід,
відповідно до якого добросовісність повинна мати місце протягом всього строку володіння
майном для набуття його у власність за набувальною давністю [2, c. 141].
Слід зазначити, що в Україні, так само, як і у Франції, Нідерландах, Японії, Румунії, Квебеку, знайшов відображення римський підхід щодо добросовісності у набувальній давності,
що безпосередньо випливає зі змісту ч. 1 ст. 344 ЦК України, у якій вжито формулювання
«особа, яка добросовісно заволоділа». При цьому жодної вимоги щодо добросовісності володіння зазначена норма не містить. Протилежний римському канонічний підхід характерний
для законодавства, зокрема, Німеччини, Австрії, Росії, Чехії, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі,
Молдови, Грузії.
Для з’ясуванням змістовного наповнення умови набувальної давності щодо добросовісного заволодіння майном слід зазначити, що існування категорії добросовісності пов’язане
з поділом володіння на законне і незаконне. Хоча ЦК України на відміну від, наприклад,
Цивільного уложення Австрії (ст. 316) [3, c. 79] безпосередньо не закріплює такий поділ володіння на види, з комплексного аналізу його положень, а саме статтей 387, 388 та 390 ЦК
України вбачається, що категорія добросовісності, власне як і категорія недобросовісності,
характеризує саме незаконне володіння, оскільки як добросовісний, так і недобросовісний
володілець набули майно поза волею дійсного власника майна.
Розкриття змісту поняття добросовісності, вжитого у ч. 1 ст. 344 ЦК України, доцільно
здійснювати за допомогою принципу, закріпленого у ч. 1 ст. 388 ЦК України при характеристиці добросовісного набувача майна, тобто через категорії «не знав» і «не міг знати», які
характеризують помилкове ставлення набувача майна до обсягу речових прав відчужувача.
Згідно з положеннями вказаної норми добросовісним визнається набувач, який не знав і не
міг знати про те, що майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права
його відчужувати. При цьому слід погодитися із вітчизняними науковцями, які вказують, що
словосполучення «не знав» і «не міг знати» є оціночними категоріями і можуть дістати не
однозначне тлумачення, а відтак їх розуміння в кожному окремому випадку може мати юридичне значення для визначення добросовісності чи недобросовісності набувача [4, c. 519].
На нашу думку, словосполучення «не знав» у контексті ст. 388 ЦК України слід тлумачити як
фактичну відсутність у набувача інформації, з якої можна було зробити висновок про незаконність відчуження набутого ним майна. У свою чергу, словосполучення «не міг знати» варто тлумачити таким чином, що відсутність зазначеної вище інформації не є наслідком недбалості, безтурботності, умисного ігнорування інформації або інших вад поведінки набувача.
Слід зазначити, що через категорії «не знав» і «не міг знати» розкривається поняття добросовісності набувача майна та його змістовне наповнення у постанові пленуму Вищого
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спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — ВССУ) від
7 лютого 2014 р. № 5 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших
речових прав». Так, у вказаній постанові зазначено, що набувач визнається добросовісним,
якщо при вчиненні правочину він не знав і не міг знати про відсутність у продавця прав на
відчуження майна, наприклад, вжив усіх розумних заходів, виявив обережність та обачність
для з’ясування правомочностей продавця на відчуження майна. При цьому, як зазначено,
в діях набувача не повинно бути і необережної форми вини, оскільки він не лише не усвідомлював і не бажав, а й не допускав можливості настання будь-яких несприятливих наслідків
для власника [5].
Такий самий підхід до визначення поняття добросовісності набувача відображений у цивільному законодавстві багатьох іноземних країн (зокрема, у Нідерландах, Франції, Австрії,
Литві, на Філіппінах). Так, відповідно до ст. 118 книги 3 Цивільного кодексу Нідерландів
набувач є добросовісним тоді, коли в момент заволодіння він вважав себе власником майна
і мав ґрунтовні підстави вважати себе таким [6, c. 206]. Також Цивільний кодекс Філіппін у
ст. 1127 передбачає, що добросовісність володільця полягає в обґрунтованому переконанні,
що особа, від якої він набув майно, могла передати своє право власності на нього [7].
Незважаючи на законодавче закріплення у ч. 1 ст. 344 ЦК України умови набувальної давності щодо добросовісного заволодіння майном, яка фактично окреслює сферу її застосування, законодавець іншими положеннями ЦК України (ч. 3 ст. 344, ч. 3 ст. 335 та ч. 3 ст. 1157
ЦК України) поширив набувальну давність також на випадки, що передбачають законне
заволодіння майном. Такими випадками є заволодіння майном на підставі договору з його
власником (ч. 3 ст. 344 ЦК України), заволодіння безхазяйною річчю (ч. 3 ст. 335 ЦК України), а також заволодіння річчю, поданою на конкурс (ч. 3 ст. 1157 ЦК України). При цьому з
огляду на відсутність у положеннях зазначених статей будь-яких умов набувальної давності,
вони, як правило, тлумачаться крізь призму ч. 1 ст. 344 ЦК України, оскільки вважається,
що у вказаних нормах йдеться про один і той самий вид набувальної давності, а отже, право
власності на майно за давністю володіння у зазначених випадках виникає на підставах та в
порядку, визначених ст. 344 ЦК України [8, c. 566; 9, c. 455; 10, c. 855; 11, c. 412]. У зв’язку з
цим та з огляду на здійснений нами вище аналіз змісту умови набувальної давності щодо доб
росовісного заволодіння майном, сумнівною є можливість дотримання суб’єктом набувальної давності при законному заволодінні майном зазначеної умови, а отже, й застосування
положень ч. 1 ст. 344 ЦК України.
Протилежного висновку можна дійти лише, якщо наділяти умову набувальної давності
щодо добросовісності заволодіння майном іншим змістовним наповненням. Однак положення ЦК України не дають для цього підстав, на відміну від, наприклад, Цивільного кодексу Грузії (далі — ЦК Грузії), де поняття «добросовісний володілець» вживається у двох
значеннях. Так, відповідно до ст. 159 ЦК Грузії добросовісним є володілець, який володіє
майном правомірно чи який на підставі перевірки, здійсненої з необхідною у ділових відносинах ретельністю, може бути визнаний правомочною особою [12]. При цьому поняття
добросовісного володільця, яке вживається у ст. 165 ЦК Грузії, присвяченій набувальній давності, має інше змістовне наповнення, яке не передбачає правомірність володіння, а полягає
у відсутності у володільця знання, що майно йому не належить. На нашу думку, такий підхід
грузинського законодавця фактично означає наявність різних видів добросовісності володіння, що може зумовлювати проблеми з їх розмежуванням та навіть їх підміну на практиці.
Разом з тим слід констатувати, що у вітчизняній судовій практиці також існують випадки
наділення умови набувальної давності щодо добросовісності заволодіння іншим, ніж випливає з ч. 1 ст. 344 ЦК України, змістом. Зокрема, у випадках застосування набувальної давності
до законного заволодіння майном (наприклад, на підставі договірних зобов’язань, заволодіння безхазяйним майном) добросовісність обґрунтовується діями самого володільця щодо
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утримання, ремонту майна та ін. На жаль, на рівні судів першої інстанції такі випадки не є
поодинокими. Наприклад, Печерський районний суд м. Києва у рішенні від 7 червня 2011 р.
у справі № 2-2313/11 зазначив, що «…у судовому засіданні було доведено, що позивачка добросовісно заволоділа 1/10 частиною квартири… так як вказана частина зареєстрована на
праві власності за померлою особою, фактично на час розгляду справи судом нікому не належить, тобто є безхазяйним майном» [13]. Водночас у практиці судів апеляційних інстанцій
переважає обґрунтований нами вище та відображений у згаданій постанові пленуму ВССУ
підхід до розуміння сутності умови набувальної давності щодо добросовісного заволодіння
майном.
Враховуючи зазначене вище, слід констатувати відсутність в Україні можливості практичної реалізації ч. 3 ст. 335, ч. 3 ст. 344 та ч. 3 ст. 1157 ЦК України, що передбачають окремі
випадки застосування набувальної давності. У зв’язку з цим сфера застосування набувальної давності в Україні фактично обмежується давнісним володінням, регламентованим у ч. 1
ст. 344 ЦК України.
Доцільність розширення сфери дії цивільно-правового інституту набувальної давності обумовлюється його призначенням щодо забезпечення стабільності та ефективності цивільного обороту, що випливає з економічної теорії набувальної давності, яка ґрунтується на
поглядах відомого російського цивіліста Л. Петражицького. Вчений, описавши механізм дії
набувальної давності та обґрунтувавши її призначення, вважав необхідним розширити сферу
дії цього інституту шляхом його поширення і на недобросовісного набувача [14, c. 212–213].
Такий підхід знаходить підтримку і серед сучасних російських науковців, які зазначають, що
оскільки набувальна давність — це механізм, продиктований потребами цивільного обороту,
а не справедливістю, то немає підстав обмежувати його дію тільки випадками добросовісного
заволодіння майном [15, c. 494].
Підтримуючи зазначений підхід щодо необхідності розширення сфери застосування
інституту набувальної давності, вважаємо доцільним запровадити в українському законодавстві екстраординарну набувальну давність, яка поширюватиметься на усі випадки володіння
майном, що знаходиться за межами цивільного обороту, які не підпадають під дію норми
ч. 1 ст. 344 ЦК України. У вітчизняній науці також висловлюється думка про доцільність законодавчого закріплення можливості набуття права власності за давністю володіння у межах
інституту екстраординарної набувальної давності. Так, В. Маковій вказує, що таким чином
(у випадку запровадження екстраординарної набувальної давності. — Г. Є., Т. П.) з’явиться легальна можливість закріпити у власності майно, одержане тривалий час назад без дотримання
необхідних процедур, та підвищиться ступінь легальності цивільного обороту [16, c. 86].
Зауважимо, що екстраординарна набувальна давність відома законодавству багатьох іноземних держав, зокрема, Нідерландів, Швейцарії, Португалії, Японії, Чехії, Польщі, Румунії,
Філіппін, Албанії. При цьому в іноземному законодавстві зазначений інститут характеризується відсутністю умови щодо добросовісного заволодіння (володіння) майном та тривалішим, порівняно з ординарною набувальною давністю, строком володіння, необхідним для
набуття майна у власність.
Притримуючись позиції щодо доцільності запровадження екстраординарної набувальної
давності в Україні, вважаємо за доцільне окреслити сферу її застосування. Враховуючи зазначені вище особливості законодавчого регулювання інституту набувальної давності в ЦК
України та іноземний законодавчий досвід, екстраординарну набувальну давність в Україні
доцільно поширити на випадки:
1) законного заволодіння майном у силу ч. 3 ст. 335, ч. 3 ст. 344, ч. 3 ст. 1157 ЦК України;
2) законного володіння майном у ролі його власника за відсутності належного оформлення права власності та правовстановлюючих документів на нього (є поширеним та історично обумовленим в Україні щодо нерухомого майна (переважно земельних ділянок));
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3) незаконного недобросовісного заволодіння майном.
Таким чином, законодавче запровадження екстраординарної набувальної давності уможливить перетворення у право власності тривале володіння майном, що міститься за межами
цивільного обороту, яке, враховуючи чинне на сьогодні законодавство України, не має таких
перспектив.
Доречним у разі запровадження екстраординарної набувальної давності в ЦК України
вбачається також встановлення більш тривалого, порівняно з ординарною набувальною давністю, строку володіння для набуття майна у власність, що становитиме компроміс між потребами цивільного обороту та інтересами власника майна. Водночас вбачається доцільним
диференціювати такий строк залежно від підстав заволодіння майном. У перших двох зазначених вище випадках застосування екстраординарної набувальної давності, коли заволодіння майном відбувається законно, строк володіння майном для набуття його у власність
має бути не таким тривалим, як строк володіння недобросовісно набутим майном. Водночас,
враховуючи потреби цивільного обороту, а також спираючись на іноземний законодавчий
досвід, вважаємо, що в будь-якому випадку тривалість строків екстраординарної набувальної давності не повинна перевищувати подвійну тривалість строків ординарної набувальної
давності, передбачених ч. 1 ст. 344 ЦК України для набуття у власність рухомого і нерухомого
майна.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що вдосконалення законодавчого регулювання набувальної давності в цивільному законодавстві України, враховуючи сучасні тенденції розвитку економічних відносин, має бути спрямоване на законодавче розширення сфери її
застосування. У зв’язку з цим вважаємо досить вдалим законодавчий досвід інших держав
щодо запровадження екстраординарної набувальної давності. Разом з тим ця проблематика
потребує подальших наукових розробок у частині дослідження умов та сфери застосування
екстраординарної набувальної давності з огляду на особливості законодавчого регулювання
та неоднозначність практики застосування набувальної давності в Україні.
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Єрьоменко Г. В., Простибоженко Т. В. До питання про доцільність запровадження екстраординарної
набувальної давності у законодавстві України
У статті досліджуються особливості правового регулювання набувальної давності в Україні в частині сфери її застосування з метою визначення доцільності та перспектив запровадження екстраординарної набувальної давності. Результати аналізу норм Цивільного кодексу України, присвячених
окремим випадкам застосування набувальної давності, які передбачають законне заволодіння майном, вказують на неможливість їх реалізації в частині дотримання умови щодо добросовісності. Зазначене обумовлює доцільність запровадження в Україні екстраординарної набувальної давності, яка
не містить такої умови, відтак охоплюватиме випадки давнісного володіння законно набутим майном.
Екстраординарна набувальна давність має поширюватися також на випадки незаконного недобросовісного заволодіння майном та передбачати більш тривалі строки володіння для набуття майна у
власність.
Ключові слова: набувальна давність, екстраординарна набувальна давність, добросовісне заволодіння, володіння, право власності.
Еременко Г. В., Простибоженко Т. В. К вопросу о целесообразности введения экстраординарной приобретательной давности в законодательстве Украине
В статье исследуются особенности правового регулирования приобретательной давности в Украи
не в части сферы ее применения с целью определения целесообразности и перспектив введения
экстраординарной приобретательной давности. Результаты анализа норм Гражданского кодекса
Украины, посвященных отдельным случаям применения приобретательной давности, которые предусматривают законное завладение имуществом, указывают на невозможность их реализации в части
соблюдения условия касательно добросовестности. Указанное обуславливает целесообразность введения в Украине экстраординарной приобретательной давности, которая не содержит такого условия, и
сможет применяться в отношении давностного владения имуществом, завладение которым было осуществлено законно. Экстраординарная приобретательная давность должна распространяться также
на незаконное недобросовестное завладение имуществом и предусматривать более длительные сроки
давностного владения для приобретения права собственности на имущество.
Ключевые слова: приобретательная давность, экстраординарная приобретательная давность, добросовестное завладение, владение, право собственности.
Yeryomenko G., Prostybozhenko T. On expediency of introducing extraordinary acquisitive prescription in
legislation of Ukraine
In the article particular features of legal regulation of the acquisitive prescription in Ukraine in part
of the scope of its application is examined in order to determine expediency and prospects for introducing
extraordinary acquisitive prescription. The results of examination of the Civil Code of Ukraine rules, which
provide application of acquisitive prescription regarding legally obtained property (for example, ownerless
thing), indicate the impossibility of its application in the part of compliance with the good-faith requirement.
This requirement provides the lack of knowledge of the illegality of obtaining a property. As a result, the legal
rules on the acquisitive prescription can not be applied in the mentioned cases. Therefore, it determines the
feasibility of introducing in Ukraine extraordinary acquisitive prescription, which does not contain the goodfaith requirement, and can be applied to long-term possession of legally obtained property. The extraordinary
acquisitive prescription shall apply also in cases of illegal obtaining of property without good-faith and provide
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longer terms of possession for acquisition of ownership. However, such terms of possession shall not be longer
than the double terms of the ordinary acquisitive prescription.
Key words: acquisitive prescription, extraordinary acquisitive prescription, good-faith obtaining of property,
possession, ownership.
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ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
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УКРАЇНИ

В

ивчення та аналіз історичних передумов будь-якої проблематики в державній політиці
під час досліджень завжди необхідне, оскільки це зменшує ризики повторення минулих
помилок.
Реформування будь-якої сфери неможливе без вивчення та використання історичного досвіду. Існує думка, що історичний досвід переважно вказує на помилки, яким можна запобігти, і тільки інколи надає ідеї для нових ефективних рішень. Тому чим глибше і різнобічніше
буде проведено історичні дослідження, тим більш якісніше можна сформувати державну політику.
Сфера благоустрою населених пунктів протягом всієї історичної долі людства завжди була
важливим аспектом у діяльності державної влади. Свій вплив на процеси, що здійснювалися
у сфері благоустрою населених пунктів, держава реалізовувала через систему законодавства.
Питанням історичних передумов утворення сфери благоустрою приділив свою увагу
Є. Пряхін [1]. Так, на думку дослідника, на розвиток благоустрою населених пунктів як суспільного явища мали вплив такі фактори, як відокремлення ремесла від землеробства, розвиток людської цивілізації, виникнення місцевого самоврядування, війни, різні катаклізми,
досягнення науки і техніки.
Однак у попередніх дослідженнях не розглядався зв’язок формування сфери благоустрою
населених пунктів із появою людських поселень, формуванням державності та державного
управління, у тому числі через систему законодавства.
Мета статті полягає у розгляді історичних передумов становлення сфери благоустрою населених пунктів у призмі держави і права.
Благоустрій завжди був «візитівкою» міста, селища чи села перед гостями, а для самих
мешканців створював соціально-естетичний комфорт проживання у населеному пункті.
Ще від давніх часів Трипілля, Київської Русі, козацтва та радянського періоду наші діди
та прадіди дбали, щоб Україну визнавали у світі, пам’ятали нашу гостинність, вшановували
красу нашого рідного краю, наших храмів, історичних пам’яток, загальний стан міст, селищ
та сіл. Недарма європейські країни неодноразово оцінювали та визнавали добробут наших
міст і надавали Магдебурзьке право. Ми ж — нащадки, не змогли за часи незалежності нашої

426

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері благоустрою населених пунктів України

країни зберегти в належному стані наш спадок. Стан благоустрою населених пунктів, як і
всього житлово-комунального господарства, жадає кращої долі.
Протягом всієї історичної долі людства соціально-економічні вимоги його існування були
нероздільно пов’язанні з благоустроєм території, де вони мешкали, створюючи сприятливі
умови життя населення, а також раціональне використання оточуючої території.
Питання формування сфери благоустрою населених пунктів та її державного регулювання
пов’язані з історичними та соціально-економічними аспектами людських поселень, у тому
числі на території сучасної України.
На нашу думку, людські поселення як основа державотворення почали з’являтися завдяки
об’єктам благоустрою. Цьому сприяли такі об’єкти благоустрою, як місця поховання, а також
поодинокі могили родичів та знаних одноплемінників, релігійна монументальна архітектура. Потреба людини в увічненні та вшануванні своїх померлих родичів та знаних одноплемінників, зародження духовності, релігії та осмислення світогляду дала поштовх утворенню
людських поселень навколо або поблизу цих об’єктів благоустрою з урахуванням ландшафту
і природних чинників.
Підтвердженням цього є археологічні розкопки, що проводилися на території України,
стосовно Трипільської культури (4000–2100 рр. до н. е.), Ямної культури (2800–2300 рр.
до н. е.), Катакомбної культури (2300–1300 рр. до н. е.), Зрубної культури (1700–1300 рр.
до н. е.), Тшинецької культури (1700–1200 рр. до н. е.) [2]. Під час існування цих археологічних культур на різних територіях з’являються гробниці, поховальні, кургани, могили тощо,
які в подальшому доповнюються пам’ятниками, нагробними спорудами. У свою чергу, це
дало поштовх до утворення монументального мистецтва.
Навіть кочові племена, що з’являлися на території України, — кіммерійці (Х ст. до н. е.),
скіфи (VII–III ст. до н. е.), сармати (III ст. до н. е.), гуни (IV ст. н. е) [2] залишали за собою
місця поховань у вигляді курганів або поодиноких могил зі схожими обрядами поховань.
При утворенні людських поселень неподалік від місць поховань обов’язково знаходили
своє місце інші об’єкти благоустрою — території загального користування, такі як площі та
майдани, де могли збиратися громади, а також вулиці, якими вони пересувалися.
Це дало в подальшому поштовх до формування містобудівних вимог у законодавстві під час
утворення міст, де вагоме значення мали об’єкти благоустрою, насамперед це сади палацових
або культових споруд, що зародили садово-паркове мистецтво та озеленення територій.
Свідченням цього є заснування греками, починаючи з VII ст. до н. е., в Північному
Причорномор’ї міст-колоній: Тір, Ольвія, Пантікапей, Херсонес, а пізніше й Боспорська
держава [2]. Саме в ці роки, разом з будівництвом та становленням міст-держав, побудови
довготривалого житла, створенням державного утворення, стали з’являтися і об’єкти благоустрою, згадки про них або артефакти дійшли і до нас. До них можна віднести бруковані
каменем вулиці і площі, пам’ятники, малі архітектурні форми та місця поховань. За їх створенням та подальшою експлуатацією стежили правителі таких міст-держав, що було першим
досвідом державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів на території сучасної України.
Розвиток державності дає значний поштовх розвитку сфери благоустрою. Відбувається
нав’язування з боку різних державних правителів власних архітектурних підходів до утворення об’єктів благоустрою, що тісно пов’язані з культурою та релігією. Встановлюється тісна
залежність розвитку сфери благоустрою населених пунктів від соціально-економічного стану
відповідної держави. У подальшому стан та розвиток об’єктів благоустрою населених пунктів
відіграє значну роль у питаннях державного управління, що зберігається і в сучасному житті,
і яку необхідно ґрунтовно досліджувати.
Так, на території сучасної України, починаючи з VІІІ ст., українські землі стали центром
Руської землі на чолі з Києвом. На думку українського історика М. Грушевського, «Київська
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Русь є першою формою української державності» [3], за часи якої було вироблено і кодекс
законів «Руська правда».
Ця епоха залишила багато свідчень становлення сфери благоустрою, що тісно пов’язана
із формуванням державності та прийняттям християнства. Із будівництвом міст та церков у
цей період приділяється значна увага об’єктам і елементам благоустрою, передусім місцям
загального користування — вулицям, площам, з’являються частоколи та мури, що мають
як оборонний характер, так і є огороджувальним елементом благоустрою. Багато церков та
пам’ятних споруд досі збереглися або відновлені та вимагають від органів державної влади та
органів місцевого самоврядування підтримки зразкового благоустрою цих об’єктів, а вони
самі увійшли до переліку пам’яток історико-культурної спадщини нашої держави.
На кінець ХІV ст. українські землі перебували у складі різних держав. Литва ще раніше
опанувала землі Києва, Чернігова і Волині. Польща — Галичину і Поділля. Південна степова Україна перебувала під зверхністю Кримського ханства, утвореного у 1447 р, а Закарпаття — Угорщини. У 1569 р. Литва і Польща об’єдналися в Річ Посполиту для протидії сусідам, в
результаті цього центральні українські землі Литви (Київщина, Чернігівщина, Волинь та Поділля) перейшли під польський контроль. Лише наприкінці ХV ст. на межі кордонів Литви,
Московії та Криму, у «диких степах» Запорожжя, з’явилося угруповання вояків, що звали себе
козаками. З ХVІ ст. їхнім військовим осередком стала Січ. А після останнього поділу Речі Посполитої 1795 р. українські землі були розділені між Австро-Угорщиною і Росією. Перша отримала Галичину, Буковину і Закарпаття, а друга — решту України [2]. Все це значно вплинуло на
характер містобудівництва, у тому числі об’єктів благоустрою населених пунктів, залежно від
вподобань правителів країни, до якої входила та чи інша частина сучасної України.
У ті часи влада будь-якої держави намагалася нав’язати власну ідеологію державного
управління, у тому числі і права, що також торкається об’єктів благоустрою населених пунктів. Розуміючи необхідність задоволення підданих у міському житті, правителі починають
витрачати кошти, отримані з податків, на благоустрій.
Так, наприклад, у 1543 р. дружина польського короля Сигізмунда І Бона виміняла Ковельську волость із прилеглими селами у Василя Сангушка, взамін на поселення Смоляни,
Обольце, Горволь. Ковель переходить в управління королівських старост, які турбувалися
про благоустрій міста і волості, розпоряджалися королівськими прибутками, чинили суд і
розправу над шляхтою і селянами. У своїх діях старости керувалися Литовським або Волинським Статутом (1529) та особливими королівськими наказами [4].
Про розвиток напрямів освіти щодо державного управління та регулювання сфери благоустрою населених пунктів свідчить інформація про історію кафедри адміністративного
права Київського університету (нині — Київський Національного університету імені Тараса Шевченка) [5]. Історія цієї кафедри бере свій початок ще з перших років функціонування
університету. Статут Університету Св. Володимира від 25 грудня 1833 р. передбачав, що на
юридичному факультеті, серед інших, викладається така дисципліна, як «Закони Благочинства», яка зумовила видання перших тематичних лекційних курсів, які були розроблені професорами С. Богородським та М. Іванішевим, а вже згідно з загальноуніверситетським Статутом 1863 р. на юридичному факультеті створюється кафедра Поліцейського права, на якій
викладаються такі дисципліни, як «Вчення про безпеку (Закони благочинства)» та «Вчення
про добробут (Закони благоустрою)». У 1869 р. був виданий перший тематичний підручник з
поліцейського права видавництва Університету Св. Володимира — курс лекцій з державного
благоустрою, який читав видатний професор М. Бунге, а у 1889 р. — курс з державного благоустрою (поліцейського права) професора А. Антоновича, які наразі вважаються класичними
працями адміністративної науки.
Вирішення питань благоустрою населених пунктів на державному рівні ми знаходимо також у реформах 60–70-х років ХІХ ст. у Російській імперії [6].
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Реформи у сфері благоустрою населених пунктів пов’язують із реформуванням місцевого
самоврядування, яке передбачало, що у містах обиралися міські думи й управи, що опікувалися проблемами міського благоустрою.
Міські думи, як і земства, опікувалися благоустроєм міст, охороною здоров’я, освітою,
розвитком промисловості, торгівлі, станом ринків. Однак у 1892 р. було прийнято нове міське Положення, яке урізало повноваження міського самоврядування.
Поліцейська реформа здійснювалася відповідно до затверджених царським указом від
25 грудня 1862 р. Тимчасових правил про устрій поліції у містах та повітах губерній. За важливістю вона стала другою серед інших реформ, зумовленою тими ж соціально-економічними й
політичними причинами, що й інші. До того ж ліквідація кріпосного права викликала скасування вотчинної поліції. Крім того, внаслідок грабіжницького характеру селянської реформи
відбулося різке зростання селянського руху.
Органи поліції звільнялися від не властивих їм господарських функцій і питань благоустрою, які переходили до органів земського й міського самоврядування. Провадження попереднього слідства передавалося судовим слідчим. Поліція мала насамперед «стежити за виконанням законів, охороняти безпеку й справи громадського благоустрою» [7].
Такі реформи сприяли зародженню приватно-публічного партнерства у сфері благо
устрою. Прикладом цього на теренах сучасної України може стати М. Терещенко [8, с. 50–
51]. Він жваво цікавився міськими справами і передав багато своїх коштів на благоустрій Києва. Благодійна і меценатська діяльність М. Терещенка сприяла значному благоустрою також
і м. Глухова, де він народився. Також є багато інших аналогічних цьому прикладів.
Почав розвиватися і громадський рух у сфері благоустрою, який тісно співпрацював з органами державної влади та утвореними органами самоврядування. Наприклад, у Святошинському районі м. Києва для розв’язання різноманітних проблем було створено Товариство
благоустрою Святошина, яке складалося в 1910 р. зі 123 членів [9].
З часу Лютневої революції в Росії 1918 р. сфера благоустрою, як і все інше, підпадає під
планово-економічну систему з командно-адміністративним державним управлінням з власною архітектурою будівництва, яка збереглася і до сьогодні. Значне місце в питаннях благоустрою має напрям встановлення комуністично-монументальних пам’ятників та споруд.
У той же час протягом періоду нової економічної політики в СРСР (1921–1927) до покращання ситуації з благоустроєм населених пунктів долучали органи самоорганізації населення, такі як домові, вуличні, квартальні тощо комітети [10, с. 196]. З цього часу спостерігалося
різке зниження інтересу держави до таких органів.
Наприклад, у 1934 р. Тульська міськрада видає три брошури, одна з яких дає тільки директивні матеріали «Комитеты улиц г. Тулы, их организация и задачи», друга узагальнює тільки
перші кроки новостворених комітетів м. Тули «Комитеты улиц г. Тулы в борьбе за благоустройство г. Тулы», третя показує роботу трьох комітетів м. Тули «Опыт работы комсодов по
благоустройству Тулы» [10, с. 7].
Після початку Великої вітчизняної війни на території України було зруйновано майже все,
у тому числі об’єкти благоустрою, які довелося відновлювати або заново створювати у післявоєнні часи. Хоча слід зазначити, що на територіях, захоплених німецько-фашистськими
загарбниками, спостерігалося встановлення підконтрольних органів самоврядування, яким
доручалося приведення у належний стан територій, у тому числі об’єктів благоустрою, про
що свідчать численні документальні кінофільми про цей період.
Відновлення органів самоорганізації населення відбулося лише у 1960 р. у вигляді громадських домових комітетів, для яких було затверджено Положення Держпланом Ради Міністрів
УРСР разом із Українською республіканською Радою професійних спілок [10, с. 198].
З незалежністю України у 1991 р. та зі зміною підходів до державного управління в країні, змінюються погляди на архітектуру об’єктів та елементів сфери благоустрою населених
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пунктів, створюється нове законодавство, що регулює ці питання, з’являються нові форми
управління та утримання об’єктів благоустрою.
Розгляд історичного становлення держави і права у сфері благоустрою населених пунктів
України дало змогу пересвідчитися, що утворення населених пунктів із розвитком на їх території об’єктів благоустрою дало поштовх державотворенню. У подальшому управління процесами будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою населених пунктів держава почала
здійснювала за допомогою правових інструментів, що нині стали джерелами законодавчих та
нормативно-правових актів державного регулювання у цій сфері.
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Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері благоустрою населених пунктів України
У результаті досліджень висловлено припущення, що місця поховання як об’єкт благоустрою вплинули на утворення людських поселень. Це в подальшому сприяло державотворенню та застосуванню
правових інструментів у сфері благоустрою населених пунктів.
Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житловокомунальне господарство, державна політика, державне управління, нормативно-правове регулювання.
Игнатенко А. П. Историческое становление государства и права в сфере благоустройства населенных
пунктов Украины
В результате исследований высказано предположение, что места захоронений как объект благоустройства повлияли на образование людских поселений. Это в дальнейшем способствовало образованию государственности и применению правовых инструментов в сфере благоустройства населенных
пунктов.
Ключевые слова: государственное регулирование, сфера благоустройства населенных мест, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, государственная политика, государственное управление, нормативно-правовое регулирование.
Ignatenko O. Historical development of state and law in area of beautification of human settlements of Ukraine
Studies in the article is devoted to historical development of law in area of beautification of Ukrainian
human settlements. It was analyzed the relationship the formation objects of beautification with the formation
of human settlement on the territory of Ukraine.
The first objects of beautification, which led to the formation of human settlements, in our view, was a
place of burial, and individual graves of relatives and tribesmen known, religious monumental architecture.
It is the human need for perpetuating and honoring their dead relatives and known fellow spiritual origin,
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Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності
religion or belief understanding gave rise to the formation of human settlement around or near these objects of
beautification considering the landscape and natural factors.
Later in the formation of human settlements nearby necessarily find a place other objects beautification —
the area of common use, such as squares and streets where the community could meet and streets as they moved.
The area of beautification of human settlements throughout the historical destiny of mankind has always
been an important aspect of public action. His influence on the processes carried out in the area of beautification
of human settlements state implemented the system through legislation.
The rulers of the various states, which included various parts of modern Ukraine, to strengthen its influence
in the territories controlled by the imposed nature of city planning, including objects of beautification of human
settlement.
On the development of education majors on governance and regulation of beautification of human settlement
shows information about the history of the Department of Administrative Law at the National University of
Taras Shevchenko.
The present scope of public policy of the area of beautification of human settlement associated with the
reform of local government, which occurs to this day.
As a result, the studies were suggested that the place of burial as object of beautification influenced the
formation of human settlements. This in further contributed to state-building and the use of legal instruments
in the area of beautification of human settlements.
Key words: government regulation, area of beautification of human settlements, beautification of human
settlements, housing & municipal economy, public policy, public management, legal regulation.
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СПІВВІДНОШЕННЯ БУДЕННОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ ВЛАСНОСТІ

К

атегорія власності увійшла в повсякденне вживання задовго до появи наукових теорій
і концепцій про неї. Термін «власність» у гуманітарних дослідженнях вживається у багатьох значеннях й аспектах, уявлення про яку формувалося протягом тисячоліть, але розуміння і тлумачення власності все ще залишаються спірними і сприймаються неоднаково.
В українській [1–8], російській [9–22] та зарубіжній [23–24] науковій літературі проблеми
власності є достатньо дослідженими, проте вони досі є дискусійними. Висування відносин
власності на пріоритетне місце соціальної думки в сучасному українському суспільстві пояснюється здійсненням їх докорінного перетворення і радикального реформування, з якими
пов’язуються першорядні матеріальні інтереси людини і суспільства.
У повсякденній свідомості, що формується під впливом процесів звичайної життєдіяльності людини, розуміння власності пов’язується із зовнішніми предметами неживого світу
[25, с. 103] і сприймається як ставлення людей до належних їм речей [26, с. 338]. Усвідомлення власності у людино-речовому розумінні видається як приналежність речей, предметів або
об’єктів зовнішнього світу певним особам. Така приналежність надає конкретним особам
можливості відповідного впливу на ці об’єкти з метою реалізації певних інтересів і задово-

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

431

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

лення насущних потреб. Тому особистісно-речові зв’язки формуються передусім на індивідуальному чи сімейному рівнях, а у подальшому переростають до більш високої узагальненої
свідомості.
На звичайному рівні формується уявлення про існування якогось фактичного зв’язку між
суб’єктами-власниками та об’єктами-речами, що виникає в процесі задоволення людиною
своїх матеріальних і духовних потреб. Ще в період європейського середньовіччя, не кажучи
вже про більш ранні часи, зустрічалося чимало прикладів, коли відторгнення від «своєї землі» призводило до втрати статусу особистості [27, с. 60; 28]. Видимі ознаки особистісно-речових зв’язків у сучасних умовах можна охарактеризувати як односторонні суб’єктно-об’єктні
зв’язки, що складаються, наприклад, у відносинах громадян, юридичних осіб, виробничих
колективів, регіональних спільнот чи суспільства в цілому до земельних, гірничих, водних,
лісових та інших природних ресурсів, засобів виробництва, предметів споживання, об’єктів
обміну тощо.
Більш прискіпливий розгляд відносин власників до належних їм об’єктів на буденному
рівні дозволяє говорити про наявність певної психологічної прихильності фізичних осіб до
матеріальних речей і предметів зовнішнього світу [29, с. 190–192; 30]. Ще Аристотель зазначав, що «важко висловити словами, скільки насолоди в свідомості того, що щось належить
тобі» [31, с. 410]. Тому ці відносини можуть розглядатися як відносини людини до матеріальних благ як до «своїх», тобто які більше нікому не належать. Їх засади формувалися протягом
тривалого часу і випливали із необхідності задоволення природно-життєвих потреб людини
й особистості за допомогою речей.
Сформоване століттями сприйняття власності, що увійшло в психологію особистості, знаходить свій прояв в усвідомленні нею себе господарем речей як суверенним володарем. Панування людини над речами являє собою фактичне володіння над ними доти, доки вони в її володінні [32, с. 119–120]. При цьому слід звернути увагу на те, що початкове усвідомлення себе
відособленою особистістю як такою, відбувається через сприйняття приналежності певних
предметів конкретному індивідууму, який виокремлює себе від собі подібних, за допомогою
володіння речами й об’єктами зовнішнього світу. Як зазначав Г. Гегель, «особа відрізняє себе
від собі подібних, відноситься до іншої особи, і обидві мають одне для одної наявним буттям
тільки як власники» (курсив наш. — І. К.) [25, с. 99]. При цьому особистісно-речове трактування власності зовсім не зводиться до абсолютизації ставлення особистості до речі або «фетишизації речі» [33, с. 273–274], а лише відображає одну з її сторін у повсякденному сприйнятті.
Однак речовий аспект власності ігнорувався її марксистським трактуванням, якою надто підвищувалася сутність власності як соціальної категорії. Між тим особистісно-речовий аспект
власності на повсякденному рівні був очевидним ще у стародавні часи. Це підтверджується у
різних народів, наприклад, звичаями поховання померлих разом з їх речами.
Усвідомлення особистістю себе власником речі породжує впевненість у безпосередній
причетності до предметів, міцно прив’язуючи до них заради збереження та використання
об’єктів зовнішнього середовища. Відомо, що у повсякденному житті та чи інша особа до
«свого» ставиться інакше, ніж до «чужого» [34, с. 302]. За влучним зауваженням П. Столипіна «не можна любити чуже нарівні зі своїм, не можна поводитися і покращувати землю, що
перебуває у загальному користуванні, нарівні зі своєю землею» [35, с. 112]. Тому відчуження
особистості від матеріальних речей або предметів природи породжує байдуже ставлення до
їхньої «долі», бо вони сприймаються не як «свої», а як «чужі» [36, с. 78; 37–38]. Такі відносини є підставою для виникнення «безхазяйних» об’єктів, формування безгосподарного
поводження з багатствами навколишнього світу, утвердження безгосподарності у привласненні природних ресурсів, породження недбайливого користування матеріальними благами
зовнішнього середовища тощо.
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Проте категорія власності як ставлення людини до речей або предметів зовнішнього світу,
до матеріальних благ або природних багатств не може розглядатися тільки на відокремленоіндивідуальному рівні особистісно-речових зв’язків. Усвідомлення себе власником, що притаманно психології особистості, можливо тільки щодо інших, бо сприйняття «свого» можливе
за наявності «чужого» в процесі взаємодії з іншими собі подібними індивідуумами. В умовах
споживання предметів природи у відокремленому середовищі існування людини або у її соціально ізольованому оточенні, не можуть формуватися повноцінні відносини власності. До
того ж людина не є абсолютно вільною ані в природному, ані в соціальному середовищі, і як
особистість поєднує в собі природні та соціальні обмеження. На підставі цього слід погодитися із Є. Сухановим про те, що «власність одних людей чи їх колективів на майно нерозривно
пов’язана з відчуженням цього майна від інших людей» (курсив наш. — І. К.) [39, с. 7].
Наведене свідчить про те, що відносини власності не вичерпуються буденними суб’єктноречовими зв’язками, тобто відносинами певних осіб до об’єктів або предметів навколишнього світу. Найкраще це простежується на відносинах природоресурсної власності, для якої
притаманне усвідомлення не стільки як до «свого» і «чужого», скільки як до «нашого» і «не
нашого», що відносяться до категорії узагальненої суспільної психології. У процесі відторгнення природних багатств при виробництві матеріальних благ, їх побутового та виробничого використання або особистого споживання, їх власники вступають у взаємовідносини з
іншими особами, що дозволяє говорити про багатосторонні міжсуб’єктні відносини з приводу предметів природи, конкретних речей та матеріальних благ.
Зазначені відносини можна охарактеризувати як відносини між людьми з приводу приналежності природних багатств та придбання матеріальних благ. Вони охоплюють досить велику сферу діяльності людини і суспільства, набуваючи властивостей суспільних відносин, які
існують у будь-якому суспільстві. Тому розгляд власності поза взаємозв’язками та взаємовідносинами між людьми означало б підміну соціальної сутності функціонування людини
і зведення його існування у природному середовищі ізольовано лише в «тілесній» формі, де
кожен вступає в «стосунки» з природними об’єктами, що не відповідає реальній дійсності.
Щодо природноресурсової власності проблема співвідношення «мого» і «нашого» є найбільш актуальною з погляду забезпечення оптимального поєднання індивідуалізованих
суб’єктно-об’єктних зв’язків із природною субстанцією і соціальними міжсуб’єктними відносинами до засобів споживання природних ресурсів, природних умов існування та просторового місця проживання кожного індивіда та усієї національної спільноти. Вирішенням цієї проб
леми в тих чи інших формах найрізноманітнішими засобами займалися видатні вчені, значні
зусилля людства було витрачено на це протягом всієї історії його існування. Тому проблеми
власності в цілому та природоресурної власності зокрема є складовою вчення про суспільство
і закономірності його нормального функціонування. Їх можна зрозуміти не стільки у формі
усвідомлення повсякденних суб’єктно-об’єктних зв’язків, скільки на підставі аналізу певної
сукупності міжсуб’єктних відносин, бо вони є основоположними для формування, становлення, розвитку та охорони усієї системи суспільних відносин у будь-якому суспільстві.
Соціальна природа відносин власності полягає в тому, що сама їх поява пов’язана з виникненням людської спільноти. У реальній дійсності відносини власності виступають як відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, стану їх присвоєної належності
та наступного відчуження у формі обміну та обігу, розподілу і споживання з метою задоволення відповідних матеріальних і духовних потреб. Саме на відносинах присвоєння-відчуження
базуються відносини власності, що охоплюють не стільки індивідуальні суб’єктно-об’єктні
зв’язки, скільки міжсуб’єктні соціальні відносини.
Соціальний характер відносин власності становить їх сутність, бо поза відносинами між
людьми і функціонуванням суспільства немає і реальних відносин власності. Адже в результаті речових зв’язків із собі подібними індивідуум асоціюється з соціумом, «зростається» з
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соціальними спільнотами — сім’єю, родом, плем’ям, общиною, громадою, групою, колективом тощо. У цьому сенсі можна говорити про невід’ємну властивість власності, яка притаманна особистості, її об’єднанням та суспільству в цілому. Найглибша основа і прихована
таємниця кожного виду індивідуального і суспільного ладу виробництва полягає у відносинах власності [40, с. 26]. На підставі цього, буденні та соціальні аспекти відносин власності в
цілому та природноресурсової власності зокрема є найбільш обговорюваними на найвищих
науково-практичних рівнях [41, с. 215; 42].
Володіння власністю завжди було пов’язано з матеріальним достатком людини і суспільства [43, с. 131–133]. Власницькі відносини, що виникають між людьми при задоволенні ними своїх потреб, найбільш повно реалізуються у різноманітних сферах соціальних
зв’язків. Проте відносини власності посідають центральне місце у будь-якому суспільстві та
визначають основи соціального та державного устрою. Вони становлять економічну основу життєдіяльності всього суспільства і матеріальні засади існування кожної людини. Тому
відносини власності як наукової категорії розглядалися переважно в економічному та юридичному аспектах [44, с. 47–51], що слід визнати виправданим, бо матеріальні і правові відносини власності є найбільш соціально значущими.
Разом з тим відносини власності охоплюють досить широку сферу діяльності людини і
суспільства [45, с. 413; 46–48], набуваючи свій політичний, організаційний, філософський,
культурологічний, моральний та інші аспекти [49–50]. Дослідження зазначених нетрадиційних аспектів цієї надмірно поширеної категорії, якою є власність, можуть виявитися перспективними [51] у сучасних умовах реформування відносин власності в нашій країні.
Проте природні багатства відрізняються від соціальних об’єктів своїм походженням,
функціонуванням, значущістю, призначенням та іншими ознаками. Землі, надра, води, ліси,
тваринний і рослинний світ, природно-заповідний фонд, атмосферне повітря та інші природні об’єкти та їх ресурси у «чистому» вигляді не є результатом людської праці чи суспільних
зусиль. Безумовно, в процесі обробки земельних площ або користування водними ресурсами
вони облаштовуються й облагороджуються завдяки трудовій діяльності людини і суспільства.
Навіть штучно створені водойми і лісонасадження, поліпшена породність дикого тваринного
світу чи акліматизовані види природної рослинності є результатом «спільної роботи» природи і людини.
Більше того, в сучасному природному середовищі природні об’єкти у їх «чистому» вигляді
не рідко є винятком. Такий стан побутового і виробничого використання об’єктів природного походження і фактичний стан природного середовища стало основою для обґрунтування
у 70–80-х роках минулого століття концепції «коеволюційного розвитку економіки та екології» [52–56]. Коеволюційний підхід як вчення про «спряженість» використовувався для позначення процесу спільного і взаємообумовленого розвитку природи і суспільства. Він тісно
пов’язаний із попередніми соціально-філософськими поглядами щодо функціонування людини і суспільства у природному середовищі та споживанням її ресурсів на засадах власності
та природокористування.
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Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності
У статті розглядаються питання буденного сприйняття власності та її соціальне розуміння. У повсякденній свідомості, що формується під впливом процесів звичайної життєдіяльності людини, розуміння власності пов’язується із зовнішніми предметами неживого світу і сприймається як ставлення людей до належних їм речей. Соціальна ж природа власності полягає у відносинах між людьми з
приводу привласнення матеріальних благ, стану їх присвоєної належності та наступного відчуження у
формі обміну та обігу, розподілу і споживання з метою задоволення відповідних матеріальних і духов
них потреб.
Ключові слова: власність, привласнення, «своє» і «чуже», земельна власність, природоресурсна
власність.
Каракаш И. И. Соотношение обыденного и социального понимания собственности
В статье рассматриваются вопросы обыденного восприятия собственности и ее социальное понимание. В обыденном сознании, формирующемся под влиянием процессов повседневной жизнедеятельности человека, осознание собственности связывается с предметами внешнего мира и воспринимается как отношение людей к принадлежащим им овеществленным предметам. Социальная же
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природа собственности проявляется в отношениях между людьми по поводу присвоения материальных
благ, состояния их присвоенной принадлежности и последующего отчуждения в форме обмена и обращения, распределения и потребления с целью удовлетворения соответствующих материальных и
духовных потребностей.
Ключевые слова: собственность, присвоение, «свое» и «чужое», земельная собственность, природоресурсовая собственность.
Karakash I. Ratio of ordinary understanding and social property
The article examines the ordinary perception of the property and its social awareness. In ordinary
consciousness, shaped by the processes of everyday human life, awareness of the property associated with the
objects of the external world and is perceived as belonging to the people’s attitude to their reified subjects. Social
is the nature of the property is shown in the relationship between people on the appropriation of wealth, status
of their assigned facilities and the subsequent alienation in the form of an exchange and circulation, distribution
and consumption in order to meet the relevant material and spiritual needs.
Key words: ownership, appropriation, «their» and «foreign» land ownership.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ:
деякі аспекти розгляду

А

наліз численних порушень прав людини і громадянина, які сьогодні мають місце в Украї
ні, дозволив встановити, що однією з найсерйозніших причин є невиконання юридичних обов’язків, за що у багатьох випадках не настає відповідальність. Крім практичного вияву
недоліків, які існують у правовій системі України, з’ясовано, що деякі питання недостатньо
розглядаються на теоретичному рівні. Це, зокрема, стосується обов’язків держави перед її
громадянами. Лише в деяких підручниках з теорії держави і права, де є розділи про юридичні
обов’язки, згадується про обов’язки держави. Така ж ситуація спостерігається і в підручниках з конституційного права, коментарях до Конституції України. Надзвичайно мало уваги приділяється обов’язкам держави в науковій літературі. Водночас проблеми, які виникли
у багатьох сферах суспільного життя, стали передусім результатом невиконання державою
своїх функцій. Відтак актуальним є дослідження конституційних обов’язків держави, з яких
у правовій державі випливають усі інші обов’язки.
Публікацій українських науковців, де б аналізувалися теоретичні питання конституційних
обов’язків держави, є надзвичайно мало. Більшість конституціоналістів вивчають обов’язки
людини і громадянина. В окремих працях, присвячених гарантіям прав і свобод людини
та громадянина, обов’язкам держави, в кращому випадку, присвячують декілька абзаців.
Тому для дослідження конституційних обов’язків держави основою послугували Конституція України, публікації українських науковців С. Шевчука та Г. Христової про позитивні
обов’язки держави; російських дослідників Є. Бекбаєва, Б. Ебзеєва, І. Ішимова, В. Патюліна
та білоруського науковця А. Дулова щодо теоретичних аспектів конституційних обов’язків
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їхніх держав. Метою цієї статті є з’ясування особливостей формулювання обов’язків держави
в Конституції України. Для реалізації цієї мети поставлені такі завдання: з’ясувати сутність
конституційних обов’язків держави і способи, за допомогою яких їх можна визначити; розкрити правовий зв’язок між правами і свободами людини та громадянина й обов’язками держави в Основному Законі; з’ясувати теоретичні проблеми фіксації й тлумачення обов’язків
держави, які зумовлюють їх ігнорування в українському суспільстві.
У науковій літературі конституційні обов’язки держави визначаються як закріплені в конституційному законодавстві основні вимоги суспільства до держави, пов’язані з охороною
суверенітету і забезпеченням прав людини, виконання яких забезпечує її внутрішній порядок
і зовнішню безпеку. Також вживається більш широке визначення цього поняття. Зокрема,
конституційні обов’язки держави розуміються як встановлена правом і (чи) випливаючі із
сутності держави вид і міра її належної поведінки, наслідування якій є гарантією стабільності й розвитку державності, що забезпечує людині гарантовану Конституцією і законами
можливість безперешкодно користуватися наданими їй основними правами і свободами [1].
На нашу думку, стосовно держави необхідно вживати словосполучення «належна діяльність», а не «належна поведінка». Останнє можна застосовувати тоді, коли буде зазначено,
що обов’язки держави виконують особи, які перебувають на державній службі. В такому випадку може йтися про належну поведінку.
Згідно зі ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
В Основному Законі словосполучення «обов’язок держави» вживається лише тричі: «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (ст. 3); «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави» (ст. 16); «обов’язок держави — захищати життя людини» (ст. 27).
На підставі ст. 3 вся діяльність держави повинна бути зосереджена на виконанні розділу ІІ
Конституції України, де визначаються права людини і громадянина. Їх формулювання, як
правило, починаються словами «кожний громадянин», «кожна людина», «кожен». Наприклад, кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності
народу відповідно до закону (ст. 13); кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23); кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28); кожному гарантується
недоторканність житла (ст. 30); кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) та ін. Очевидно, що права, які надані всім, може забезпечити лише держава, хоча про це не завжди
чітко зазначено. Фактично кожному праву, закріпленому в Конституції України, має відповідати конкретний обов’язок держави або навіть декілька.
Обов’язки держави щодо конкретних інтересів і прав громадян формулюються у Конституції України таким чином: наприклад, держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки (ст. 13); держава гарантує
свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (ст. 15); держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати
його у власність або взяти в оренду (ст. 47); держава сприяє розвиткові науки, встановленню
наукових зв’язків України зі світовим співтовариством (ст. 54) та ін.
Для забезпечення прав людини і громадянина держава в особі представників органів державної влади повинна виконати низку обов’язків, зокрема, прийняти відповідні закони,
підзаконні нормативно-правові акти, створити відповідні умови для реалізації цих законів,
сприяти їх виконанню, у разі порушення чийогось права, відновити справедливість, забезпечити правопорядок. Необхідно пам’ятати, стверджує Б. Ебзеєв, що конституція має по-
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двійну природу: «Вона є законом встановленим народом для держави як особливої установи, яким вона повинна керуватися у всій своїй діяльності, своєрідним каталогом юридичних
обов’язків держави і одночасно законом держави, який закріплює правовий статус інших
суб’єктів права і регламентує соціально значущі аспекти їх поведінки» [2].
Варто зазначити, що обов’язки держави мають певні особливості. Наприклад, правові
норми про суб’єктивні права і юридичні обов’язки державних органів часто трансформуються у правові норми про повноваження цих суб’єктів. Зокрема, Є. Бекбаєв зазначає, що кожен державний орган у правовій системі постає як представник держави і державної влади
в цілому, як «посередник» між державою і всіма іншими суб’єктами в суспільстві. Він зазначає, що інколи складно розрізнити суб’єктивні права і юридичні обов’язки державного
органу. Наприклад, законотворчість — це суб’єктивне право чи юридичний обов’язок парламенту? — запитує Є. Бекбаєв. Науковець наголошує, що державний орган є зобов’язаноуповноваженим чи уповноважено-зобов’язаним суб’єктом, суб’єктивні права якого стосовно інших суб’єктів одночасно є обов’язками стосовно держави в цілому [3].
На практиці українська влада часто забуває або не знає, що Конституція закріплює не
тільки обов’язки для громадян, а й для представників держави. Причиною може бути й те,
що у Конституції України головний обов’язок держави — утвердження і забезпечення прав
і свобод людини, зазначений у ст. 3, а в розділі ІІ, де перераховані ці права, в назві навіть не
згадується, що одночасно йдеться про обов’язки держави. Прикладом для наслідування тут
може стати Конституція Республіки Білорусь, де розділ ІІ називається «Особа, суспільство,
держава». У ньому зазначено, що держава повинна здійснювати всі необхідні їй заходи для
створення внутрішнього і міжнародного порядку, необхідного для повного здійснення
прав і свобод громадян Республіки Білорусь, передбачених Конституцією. Державні органи, посадові й інші особи, яким доручено виконання державних функцій, зобов’язані у
межах своєї компетенції вживати необхідних заходів для здійснення і захисту прав і свобод
особи. Ці органи і особи несуть відповідальність за дії, що порушують права і свободи особи (ст. 59). На думку А. Дулова, обов’язки держави і права людини є взаємопов’язаними,
тому в Конституції їх треба визначати системно. Він виділяє основні групи обов’язків держави по забезпеченню прав людини, які передбачені Конституцією Республіки Білорусь,
це, зокрема: обов’язки щодо реалізації прав людини, які утверджують моральні цінності в
суспільстві; обов’язки щодо захисту порушених прав людини; обов’язки щодо створення
умов, в тому числі для розвитку людини, без чого не можуть здійснюватися її права, можливості їх використовувати; обов’язки щодо створення умов для розвитку громадянського суспільства, без чого неможлива реалізація прав людини, яка є частиною суспільства;
обов’язки забезпечувати права людини на її участь в управлінні державою [4, с. 18]. Науковець наголошує, що крім обов’язків держави щодо забезпечення основних прав людини і
громадянина, важливим обов’язком є створення умов для постійного зростання інтелектуального потенціалу людей, оскільки від цього напряму залежить можливість особи реалізовувати свої права, брати активну участь у житті суспільства. Звичайно, тут не розглядається
рівень і якість виконання Конституції Республіки Білорусь, йдеться про системність Основного Закону держави.
Важливе значення в контексті нашої тематики має доктрина позитивних обов’язків, яка
зосереджена на пошуку системних зв’язків між правами людини та обов’язками держави
щодо їх забезпечення та захисту. Доктрина набула поширення завдяки діяльності Європейського суду з прав людини, а саме в результаті тлумачення та застосування ним Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція) та протоколів до неї. Європейський суд з прав людини формує правові стандарти для країн, які ратифікували Конвенцію.
Україна у 1997 р. ратифікувала Конвенцію і взяла зобов’язання привести своє законодавство
у відповідність до міжнародних стандартів, закріплених у цьому документі.
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Нині рівень забезпечення державою прав і свобод людини та громадянина в Україні є
вкрай низьким. У державі поширеним є позитивізм, як на практиці, так і в теорії. Безпереч
но, враховуючи рівень правової культури суддів і юристів, а точніше корупції, яка займала
значне місце в нашому правосудді, можливо, панування позитивізму є обґрунтованим. Але
світові процеси свідчать, що необхідно повертатися до теорії природного права, враховувати
прецедентне право Європейського суду з прав людини. Важлива роль у цьому процесі належить науковцям. С. Шевчук надає безліч прикладів тлумачення Судом прав людини та основних свобод, наводить його рішення, що дозволяє виокремити такі рекомендації: Конвенцію
необхідно тлумачити відповідно до вимог сьогодення (так зване «динамічне» тлумачення);
основну увагу потрібно приділяти змісту, а не формі прав людини та основних свобод; при
розгляді справ щодо прав людини суди повинні розслідувати всі наявні обставини, реалії стосовно питання, яке розглядається; для забезпечення «справедливого балансу між суспільним інтересом та вимогами захисту основних прав особи» Конвенція при її тлумаченні має
сприйматися як єдине ціле, а не як сукупність окремих норм; встановити «справедливий
баланс» можна застосувавши принцип пропорційності: обмеження на свободи, що гарантуються Конвенцією, мають бути «пропорційними законній меті, для якої застосовуються
ці обмеження», а також «між засобами, що обираються, та законною метою, для якої встановлюються відповідні обмеження, має існувати розумне пропорційне співвідношення»; необхідно використовувати ідею природного права про розумність позитивного права: «якщо
мета є законною, якщо вона лежить у сфері дії Конституції, а всі засоби для досягнення цієї
мети допускаються, стосуються її і не заборонені, а відповідають духу та букві Конституції,
тоді вони є конституційними»; нормативно-правові акти держави не можуть бути свавільними, нерозумними, несправедливими, необґрунтованими або зумовленими примхами законодавців [5].
Виконувати свій головний обов’язок — утверджувати і забезпечувати права і свободи людини — держава зможе лише тоді, коли всі представники органів державної влади будуть розуміти, що вся їх діяльність повинна бути спрямована на виконання цього обов’язку. Коли в
суспільстві буде розуміння, що забезпечення прав людини залежить не лише від виконання
громадянами обов’язків перед державою, а й значною мірою від виконання державою своїх
обов’язків. В. Патюлін зазаначає, що якби правам громадян не відповідали обов’язки держави, її соціальна відповідальність, то ці права мали б характер ні до чого не зобов’язуючих
декларацій [6, с. 128].
На думку Г. Христова, раніше доктрина позитивних обов’язків держави була обумовлена
поділом прав людини на негативні та позитивні залежно від способів їх забезпечення з боку
держави. Негативними правами, або правами першого покоління, називали право на свободу думки, совісті та релігії, право на життя, приватність, право власності тощо. На теоретичному рівні довгий час вважалося, що для їх реалізації не потрібна активна діяльність держави.
Обов’язок держави полягав у тому, щоб не заважати індивідам реалізовувати певні права.
Такий обов’язок забезпечував небажане втручання держави у сферу особистих прав і свобод
людини. Решта прав вважалися позитивними. Зазначалося, що їхня реалізація потребує відповідної активної діяльності представників органів державної влади [7]. У другій половині
XX ст. поширеним стає підхід, за якого позитивні обов’язки держави стосуються всіх видів
прав. Аналізуючи рішення Європейського суду з прав людини, С. Шевчук зазначає, що позитивні обов’язки держави полягають у вжитті певних заходів для забезпечення використання
індивідами їхніх прав. Зрозуміти сутність цих обов’язків можна на прикладі тлумачення права на життя (ст. 2 Конвенції), наведеного науковцем. Стаття 2 зобов’язує державу не тільки
утриматися від умисного та неправомірного позбавлення життя (негативний обов’язок), а й
вжити необхідних кроків для збереження життя тих, хто перебуває під її юрисдикцією (позитивний обов’язок). Держава порушуватиме ст. 2, якщо «органи влади не зробили всього, що
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розумно очікувалося від них для запобігання реальної та безпосередньої загрози життю, про
яку вони знали чи повинні були знати». Критерієм для визначення того, чи дотримувалася
держава в особі її органів влади цього обов’язку, є ефективність її дій у конкретній ситуації.
Бездіяльність держави трактується як невиконання обов’язку щодо забезпечення права на
життя [8, с. 59–60].
Підсумовуючи зазначене вище. необхідно зробити такі висновки:
• в Основному Законі словосполучення «обов’язок держави» вживається лише у трьох
статтях. Визначити обов’язки держави можна також за такими словосполученнями, як
«держава забезпечує», «держава сприяє», «держава гарантує», «держава захищає», «держава створює умови», «держава дбає», «держава заохочує», «держава прагне», «держава
бере участь», «держава відшкодовує» тощо;
• у деяких випадках зазначені вище словосполучення не використовуються, але аналіз
змісту норм права дозволяє сформулювати обов’язки держави. Більшість із них можна визначити через основні права людини і громадянина. Наприклад, формулювання
«кожний громадянин має право», «громадяни мають право», «усі мають право», «кожна
людина має», «кожен має право», «кожному гарантується», «ніхто не може бути примушений», зазначені у розділі ІІ, свідчать про те, що такі загальні права може забезпечити
лише держава за допомогою певних органів, які мають відповідні обов’язки;
• встановлено, що в Основному Законі держави немає кореляції між правами людини
та громадянина й обов’язками держави щодо забезпечення цих прав. Обов’язкам людини і громадянина перед державою приділено значно більше уваги. Розділ ІІ Конституції України називається «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»,
без згадки про обов’язки держави, начебто права і свободи можуть існувати і забезпечуватись самі по собі без участі держави. Крім того, в Основному Законі не вказано,
що конституційні обов’язки держава виконує через державні органи і посадових осіб,
які представляють державну владу;
• деякі науковці вважають, що конституційні обов’язки не є юридичними, оскільки конституція — це політико-правовий документ і більшість норм мають узагальнене формулювання, тому без деталізації в законах їх не можна виконати. Такий підхід випливає з
теорії позитивізму, основою якої є «буква закону». Таке ставлення до конституційних
норм необхідно змінювати, використовуючи теорію природного права. А в контексті
якісного виконання головного обов’язку держави — утвердження і забезпечення прав і
свобод людини — необхідно поширювати концепцію позитивних обов’язків держави,
яка випливає з практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку Україна
ратифікувала у 1997 р.
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Карманюк О. П. Конституційні обов’язки держави: деякі аспекти розгляду
У статті досліджуються особливості формулювання обов’язків держави в Конституції України. Зокрема, з’ясовано сутність конституційних обов’язків держави, способи, за допомогою яких їх можна
визначити; розкрито правовий зв’язок між правами і свободами людини та громадянина й обов’язками
держави в Основному Законі; з’ясовано теоретичні проблеми фіксації й тлумачення обов’язків держави, які зумовлюють їх ігнорування в українському суспільстві.
Ключові слова: конституційні обов’язки держави, права і свободи людини та громадянина, системність конституції, кореляція прав і обов’язків, негативні обов’язки держави, позитивні обов’язки держави, Європейський суд з прав людини.
Карманюк Е. П. Конституционные обязанности государства: некоторые аспекты рассмотрения
В статье исследуются особенности формулирования обязанностей государства в Конституции
Украины. Проанализировано сущность конституционных обязанностей государства, способы, с помощью которых их можно определить; раскрыто правовую связь между правами и свободами человека
и гражданина и обязанностями государства в Основном Законе; определено теоретические проблемы
фиксации и толкования обязанностей государства, которые приводят к их игнорированию в украинском обществе.
Ключевые слова: конституционные обязанности государства, права и свободы человека и гражданина, системность конституции, корреляция прав и обязанностей, негативные обязанности государства,
позитивные обязанности государства, Европейский суд по правам человека.
Karmanyuk O. Constitutional duties of state: some aspects of the consideration
This article is dedicated to duties of state, their essence and maintenance. There are researched duties of
state according to Constitution of Ukraine. Some ways, which help determined constitutional duties of state,
are analyzed. The first of them — notion «duty of state» is used. The way determines duties of state in three
articles of Constitution of Ukraine — 3, 16, 27. The second way — duties of state are defined with the help wordformation such as «the state provides», «the state assists», «the state guarantees», «the state defends», «the state
creates conditions», «the state cares», «the state encourage», «the state desires», «the state takes part», «the state
compensates» etc. The third way — duties of state are defined with the help the rights of man and of the citizen.
It means that most of rights of man can provide only the state.
The representatives of state authority must realize duties such as pass a law, create proper conditions for their
realization, assist their execution, restore justice, and provide law and order. The correlation between rights
of man and duties of state should be in Constitution. Nowadays word-formation «duties of state» don’t use in
name of II chapter, were described the rights, freedoms and duties of man and of the citizen. It demonstrates,
that notion «duties of state» is understudied not enough.
The author analyzed notions «negative duties of state» and «positive duties of state». The first of them means,
that role of state in realization some rights of man — doesn’t interfere in personal life of man. According to
another scientific approach — the state always should be active, does something for realization all kinds of rights
of man. This approach became applies in the second half of the 20th century. It means that every right of man
must be provided by state. The state should follow this activity constantly. It is called «positive duties of state».
The recommendations of European Court of Human Rights concerning duties of state are studied in this article.
Key words: constitutional duties of state, the rights and freedoms of man and of the citizen, systematic
character of Constitution, correlation between rights and duties, negative duties of state, positive duties of state,
European Court of Human Rights.

442

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових екологічних злочинів із позиції…

УДК 343.9

Людмила Григорівна Козлюк,
науковий співробітник
відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук

ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНОГЕННИХ ФАКТОРІВ
СЛУЖБОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
іЗ ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО
СВІТОГЛЯДУ

С

лужбові екологічні злочини є однією з обставин, що створюють реальну загрозу конституційним правам і свободам членів суспільства. Вони справляють істотний негативний
вплив на всі важливі сфери суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну
і правову сферу, суспільну свідомість, завдають шкоди зміцненню правопорядку в державі,
призводять до криміналізації економічних відносин, руйнують моральні цінності.
На сучасному етапі розвитку нашої держави додаткова відповідальність за дотримання прав
і свобод громадян, інтересів держави покладається на службових осіб різного рівня. Виконання
належним чином своїх професійних обов’язків покладено і на службових осіб у сфері охорони
навколишнього природного середовища, оскільки право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та вільний доступ до інформації про його стан гарантовано Конституцією України. Це
право є природним, невід’ємним для кожної людини, саме тому воно закріплене у розділі ІІ
Основного Закону «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Таким чином, виконання службовими особами своїх обов’язків у сфері охорони довкілля є важливим засобом, за
допомогою якого реалізується функція забезпечення законності та правопорядку в суспільстві.
Щоб установити міру кримінальної відповідальності за службовий злочин у сфері охорони
довкілля, має бути повно і всебічно досліджено всі обставини вчинення злочину, виявлено всі ознаки складу злочину. У зв’язку з цим актуалізується проблема вивчення основних
криміногенних факторів, якими є причини та умови, службових екологічних злочинів. Дослідження цієї проблеми має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки сприятиме розробці ефективних шляхів протидії зазначеній категорії злочинів. Вивчення проблеми
причин та умов злочинної поведінки службових осіб у сфері охорони довкілля залишається
важливим, тому що пояснює джерела походження та відтворення цього негативного явища.
Дослідженням цієї проблеми займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. До них належать, зокрема, О. Костенко, В. Матвійчук, С. Гавриш, О. Джужа, М. Лопашенко, В. Кудрявцев, О. Дубовик, О. Жалінський та ін.
Характерною особливістю службових екологічних злочинів є те, що вони завжди проявляються як спосіб використання наданих особі за посадою повноважень для виконання
покладених на неї обов’язків щодо додержання вимог законодавства про охорону довкілля.
Важливо при цьому зазначити, що суспільна небезпечність досліджуваних нами злочинів полягає в тому, що ці злочини вчиняються особами, на яких насамперед лежить обов’язок дотримання природоохоронного законодавства. Свавілля з боку службових осіб при вчиненні
екологічних злочинів породжує зневіру населення в ефективній екологічній політиці держави та протидії службовим злочинам у цій сфері.
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Варто зазначити, що причиновість є філософською категорією, під якою розуміють зв’язок
між явищами, у результаті якого одне чи декілька взаємодіючих явищ становлять причину,
яка, у свою чергу, породжує інше явище — наслідок. Як слушно зауважують вчені, причиновість — це генетичний зв’язок, дія якого поширюється як на явища природи, так і на ті, що
відбуваються у суспільстві [1, с. 97]. Ми поділяємо зазначену позицію, зміст якої полягає в
тому, що явища і процеси реальної дійсності виникають і розвиваються закономірно, у результаті існування певної сукупності причин.
Проте також слід зазначити, що єдності в позиціях вчених-криміналістів щодо розв’язання
проблеми причин і умов злочинності немає, вона і сьогодні залишається дискусійною. Існує
чимало теорій та концепцій щодо того, що саме спонукає і спричиняє існування злочинності.
Це зумовлено значною кількістю різних методологічних підходів, до яких вдаються автори та
прихильники цих теорій і концепцій.
Тому у статті через призму культуроцентричної концепції, яка є однією з ключових у світогляді соціального натуралізму, розглянуто криміногенні фактори (причини та умови), за
яких можливі службові екологічні злочини.
Зазначимо, що відповідно до культуроцентричної концепції причини злочинності можна
визначити як фактори, котрі приводять волю і свідомість людини у криміногенний стан, тобто спричиняють формування в особи комплексу сваволі й ілюзій, виявом якого і є злочини.
Відповідно, умови — це фактори, за яких комплекс сваволі й ілюзій може проявитися саме у
вигляді злочину [2, с. 76]. Таким чином, під причиною вчинення конкретного злочину розуміють ті негативні явища і процеси, під впливом яких у винної особи виник комплекс сваволі
та ілюзій. Під умовою — ті явища і процеси, у результаті яких цей комплекс проявився у вигляді злочину.
До причин зазначеної категорії злочинів відносять чинники, які зумовлюють відсутність
в особи належного рівня еколого-правової культури як складової соціальної у здійсненні
службових обов’язків щодо охорони довкілля. Відсутність належного рівня еколого-правової
культури спричинила виникнення у досліджуваних нами осіб комплекс сваволі та ілюзій [2].
З-поміж чинників, які зумовлюють відсутність в особи належного рівня еколого-правової,
в тому числі соціальної, культури є те, що як на загальному, так і на індивідуальному рівнях не здійснювалося належне її формування. Очевидно, що саме на цих рівнях формується
добровільність виконання вимог норм з охорони навколишнього природного середовища, а
також виникає реальна можливість вплинути на те, що особа взагалі, зокрема і службова, у
майбутньому добросовісно виконуватиме покладені на неї обов’язки щодо охорони довкілля.
На нашу думку, службова особа зі сформованою еколого-правовою культурою своїми діяннями не завдасть шкоди природному середовищу, в якому перебуває людина. Це зумовлено
тим, що в такої особи добропорядне ставлення до покладених на неї обов’язків по охоронні
довкілля. Така особа має адекватне розуміння, що від добросовісного виконання своїх службових обов’язків залежить успішне забезпечення правопорядку в екологічній сфері і, зокрема, забезпечення національної безпеки.
На цей чинник звертають увагу й зарубіжні вчені. Так, В. Кудрявцев зазначає, що формування еколого-правової свідомості на суспільному й індивідуальному рівнях допоможе усунути некомпетентність, прийняття неправильних рішень, безконтрольність, кар’єризм та ін.
[3, с. 528].
Ще одним чинником є недоліки у підготовці службових осіб до виконання своїх обов’язків,
спрямованих на дотримання природоохоронного законодавства. Це можуть бути службові особи, які працюють в органах управління по охороні довкілля, а також службові особи
підприємств, господарська діяльність яких може завдати шкоди природному середовищу.
Досить часто досліджувана категорія осіб повністю визнає свою вину у вчиненні службових злочинів через погане знання природоохоронного законодавства. Наприклад, директор
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приватного підприємства «Новодонецьке» С. як службова особа неналежно виконувала свої
обов’язки. Не отримавши спеціального дозволу на здійснення операцій з відходами, без висновку екологічної експертизи, оформлення та отримання права користування земельною
ділянкою займалася прийомом і незаконним складанням відходів, використовуючи земельну ділянку сільськогосподарського призначення під несанкціоноване звалище твердих побутових відходів, у результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків. Підсудна
С. свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України,
визнала повністю та підтвердила, що неналежне виконання службових обов’язків та службова недбалість зумовлені поганим знанням природоохоронного законодавства [4]. Зазначений
факт свідчить про те, що в нашій державі є неефективною просвітницька робота органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища зі службовими особами підприємств, що займаються господарською діяльністю, яка може спричинити
шкоду довкіллю. Неефективність просвітницької діяльності і призводить до того, що в досліджуваної категорії осіб формується зневажливе ставлення до природоохоронного законодавства, що сприяє вчиненню ними злочинів у сфері охорони довкілля.
До умов зазначеної категорії злочинів належать чинники, які сприяють прояву комплексу
сваволі та ілюзій. На підставі вивчених кримінальних справ щодо службових злочинів у сфері
охорони довкілля встановлено чинники, котрі сприяли їх вчиненню. Серед них — і нерозвиненість мережі та недостатня активність громадських організацій, які покликані займатися захистом навколишнього природного середовища. Відтак незрілість громадського руху
за збереження здорового довкілля є зворотною стороною того, що службові злочини у сфері
охорони довкілля не набувають належного розголосу серед населення, і в суспільстві не виникає гострої реакції на них.
Слід звернути увагу й на те, що трапляються випадки, коли особи, які зобов’язані здійснювати громадський контроль, зокрема громадські інспектори, вступають у злочинну змову
з державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища, службовими
особами підприємств для того, щоб приховати виявлені порушення природоохоронного законодавства господарської діяльності підприємств [5].
Однією з умов вчинення службових злочинів у сфері охорони довкілля є і стан вседозволеності та безконтрольності при виконанні службових обов’язків. Наслідком цього є те,
що службові особи, зловживаючи владою або службовим становищем чи через службову недбалість, допускають введення в експлуатацію нових, реконструйованих підприємств, цехів
та інших об’єктів без очисних споруд, у результаті чого відбувається забруднення водойм,
атмосферного повітря, заподіюється шкода життю та здоров’ю людей.
До умов досліджуваних злочинів також потрібно відносити ігнорування шкідливих наслідків недотримання природоохоронного законодавства. Це сприяє поширенню екологічного нігілізму як серед службових осіб, так і серед населення в цілому, а також витісняє
природоохоронні потреби на другий план. Наприклад, громадянин О., працюючи на посаді
начальника відділу екологічної та радіаційної безпеки НГВУ «Охтирканафтогаз», який повинен був виявляти джерела забруднення навколишнього середовища на цьому підприємстві
та розробляти заходи щодо їх ліквідації та контролювати їх виконання, діючи зі злочинною
недбалістю, що виявилася у недбалому ставленні до своїх службових обов’язків, бажаючи
створити видимість їх належного виконання, не в повному обсязі виконував свої службові
обов’язки, не виконував рішення про тимчасову заборону використання шламонакопичувача, а також не вживав жодних заходів для усунення виявлених порушень [6]. Очевидно, що
службові особи досить часто ігнорують природоохоронні норми з метою зростання виробництва та отримання надприбутків.
Умовою вчинення службових екологічних злочинів є також приховування контролю
ючими органами фактів порушень природоохоронного законодавства. Вчені неодноразо-
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во звертали увагу на факти корумпованості службових осіб державних природоохоронних
органів [7, с. 75].
Найнебезпечнішим серед екологічної злочинності є поєднання діяльності державних
природоохоронних органів зі злочинністю. Службові особи державних природоохоронних
органів стають учасниками екологічних злочинів або приховують діяльність злочинців. Все
це робить неможливим ефективну протидію службовим екологічним злочинам.
Серед умов досліджуваних злочинів є також неефективна робота органів кримінальної
юстиції із запобігання цим злочинам, яка зумовлена низьким рівнем їх забезпечення та взає
модії з природоохоронними органами.
Серед зазначених вище умов також виокремлюють недооцінку населенням суспільної небезпечності службових злочинів у сфері охорони довкілля; недосконалість і нерозвиненість
технологій виробництва.
Проаналізувавши причини й умови службових екологічних злочинів, можна узагальнити,
що сваволя особи, яка вчинила ці злочини, проявляється у тому, що особа порушує покладені на неї службові обов’язки з охорони довкілля, внаслідок чого заподіюється шкода порядку
суспільних відносин, який забезпечує охорону навколишнього природного середовища, охорону та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Ілюзія проявляється у тому, що у службових осіб сформувалося уявлення про допустимість (можливість)
порушення службових обов’язків з дотримання норм природоохоронного законодавства. Це
свідчить про наявність комплексу сваволі й ілюзій у дослідженої категорії осіб. Він породжує професійну некомпетентність, легковажно-безвідповідальне ставлення до службових
обов’язків в екологічній сфері.
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Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових екологічних злочинів із позиції соціальнонатуралістичного світогляду
У статті через призму культуроцентричної концепції, яка є однією з ключових у світогляді соціального натуралізму, розглянуто криміногенні фактори (причини та умови), за яких можливі службові
екологічні злочини. За допомогою культуроцентричної концепції вдалося чітко розмежувати причини
й умови службових екологічних злочинів. До причин зазначеної категорії злочинів відносять чинники, які зумовлюють відсутність особи належного рівня еколого-правової культури як складової со
ціальної у здійсненні службових обов’язків щодо охорони довкілля. До умов зазначеної категорії злочинів належать чинники, які сприяють прояву комплексу сваволі та ілюзій. Саме комплекс сваволі та
ілюзій породжує професійну некомпетентність, легковажно-безвідповідальне ставлення до службових
обов’язків в екологічній сфері.
Ключові слова: криміногенні фактори, службові екологічні злочини, причини й умови злочинів,
еколого-правова культура, культуроцентрична концепція, службові обов’язки, природоохоронне законодавство.
Козлюк Л. Г. Определение криминогенных факторов служебных экологических преступлений с позиции социально-натуралистического мировоззрения
В статье через призму культуроцентричной концепции, которая является одной из ключевых в мировоззрении социального натурализма, рассмотрены криминогенные факторы (причины и условия),
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при которых возможны служебные экологические преступления. С помощью культуроцентричной
концепции удалось четко разграничить причины и условия служебных экологических преступлений. К причинам указанной категории преступлений относят факторы, которые обусловливают отсутствие у лица надлежащего уровня эколого-правовой культуры как составляющей социальной, в
осуществлении служебных обязанностей по охране, окружающей среды. К условиям указанной категории преступлений относятся факторы, которые способствуют проявлению комплекса своеволия и
иллюзий. Именно комплекс своеволия и иллюзий порождает профессиональную некомпетентность,
легкомысленно-безответственное отношение к служебным обязанностям в экологической сфере.
Ключевые слова: криминогенные факторы, служебные экологические преступления, причины
и условия преступлений, эколого-правовая культура, культуроцентричная концепция, служебные
обязанности, природоохранное законодательство.
Kozlyuk L. Definition of criminogenic factors of environment crimes committed by the officials under socionaturalistic world-view
Through the prism of the culturally-centric concept which is one of the key in the social naturalism worldview, criminogenic factors (causes and conditions) have been considered under which environment crimes may
be possible. By using the culturally-centric concept it is happened to separate the causes and conditions of
environment crimes. To the causes for this category of crimes belong the factors which stipulate the absence
of proper legal culture level in the individual as a part of society, failure to perform his duties to secure and
environment. To the conditions of this category of crimes belong the factors which are the causes of the complex
of arbitrariness and illusions. This set of arbitrariness becomes a cause of professional incompetence illusion,
frivolous, irresponsible attitude to perform duties in the environment sphere.
Key words: criminogenic factors, environment crimes, the causes and conditions of crimes, environment and
legal culture, the culturally-centric concept, service duties, environment legislation.
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О

дним із актуальних питань науки цивільного процесуального права залишається визначення критеріїв оцінки ефективності цивільного судочинства. У більшості випадків до
таких критеріїв, насамперед, відносять завдання цивільного судочинства, визначені цивільним процесуальним законодавством.
Варто зауважити, що завданнями цивільного судочинства за Цивільно-процесуальним кодексом України 1963 р. була охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб,
інтересів держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством. Наведена норма вказувала на головне завдання цивільного
судочинства — охорону (захист) прав і законних інтересів суб’єктів права. При цьому судова
процесуальна діяльність щодо розгляду і вирішення цивільних справ у такому випадку висту-
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пала не завданням, а засобом її досягнення. Новий же Цивільний процесуальний кодекс Украї
ни 2004 р. (далі — ЦПК України) завданнями цивільного судочинства визначив справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб, інтересів держави. Тобто за новим ЦПК України «захист» («охорона») стало
метою цивільного судочинства, а завданнями — справедливий, неупереджений та своєчасний
розгляд і вирішення цивільних справ. Отже, як ми бачимо, раніше завданням правосуддя у цивільних справах було «вирішення справи» («вирішення спору»), а тепер — «захист права». Але в
юридичній літературі при визначенні поняття правосуддя та цивільного процесу такі завдання,
як «вирішення справи» («розгляд спору») і «захист права» не розмежовуються, в більшості випадків вони вживаються як тотожні, а іноді ці поняття підміняють один одного.
Це питання вимагає ясності, адже саме на підставі зазначених завдань і повинна визначатися ефективність правосуддя у цивільних справах, оскільки, як справедливо зазначив А. Цихоцький, міра ефективності правосуддя органічно пов’язана з основними його функціями
[1, с. 154].
Проблеми ефективності цивільного судочинства в тій або іншій площині неодноразово
порушувалися в юридичній літературі і були предметом обговорення багатьох російських і
українських учених-процесуалістів (А. Боннер, С. Бичкова, С. Васильєв, Є. Васьковський,
М. Вікут, К. Гусаров, С. Дегтярьов, В. Жуйков, В. Комаров, Н. Рассахатська, І. Решетнікова,
В. Тертишніков, Г. Тимченко, М. Треушніков, С. Фурса, А. Цихоцький, Н. Чечіна, М. Штефан, М. Шакарян, В. Ярков та ін.). Водночас у юридичній літературі при характеристиці
правосуддя та цивільного процесу не розмежовуються такі завдання, як «вирішення справи»
(«вирішення спору») і «захист права» («відновлення у правах»), що не дозволяє однозначно
виокремити основний критерій оцінки ефективності цивільного судочинства (адже своєчасне, всебічне і правильне вирішення справи не завжди тягне за собою захист права чи ефективне поновлення у правах), а отже — визначити його результативність.
Актуальність цієї проблеми посилюється й тим, що згідно з Концепцією вдосконалення
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів цивільні суди повинні вирішувати всі приватноправові спори за правилами цивільного
судочинства. Суд повинен «вирішувати» спори, про розв’язання яких просять сторони [2].
Але про те, що суд здійснює «захист прав», у зазначеній Концепції нічого не сказано.
При такій постановці проблеми також залишаються без відповідей декілька питань. Яке
першочергове право в цивільному процесі має громадянин: право на відновлення у правах
або ж право на справедливий судовий розгляд? І на підставі цього, що входить до основного
завдання суду в цивільному судочинстві: відновлення у правах або ж своєчасний і правильний розгляд справи? У розв’язанні зазначених питань і полягає мета нашої статті.
Оскільки цивільний процес є формою здійснення правосуддя, а останнє є формою реалізації судової влади, тому починати вивчення зазначеної проблеми необхідно з розкриття
завдань (цілей) судової влади та правосуддя в їх співвідношенні зі змістом права на судовий
захист.
Так, Загальна декларація прав людини 1948 р. встановила право кожної людини на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у випадках порушення її
основних прав, наданих їй конституцією або законом [3]. Конвенція про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р. закріпила, що кожен у разі спору щодо його цивільних
прав та обов’язків або при пред’явленні йому будь-якого кримінального обвинувачення має
право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону [4].
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» встановив, що завданням суду якраз і є забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод [5].
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Таким чином, вказані вище міжнародні акти пов’язують діяльність судів як із відновленням у правах (захистом прав), так і з справедливим розглядом справи. Але Закон України
«Про судоустрій і статус суддів» завдання суду пов’язав першочергово саме з правом на справедливий розгляд, тобто з процесуальною стороною цього питання.
Оскільки право на ефективне відновлення у правах і справедливий судовий розгляд забезпечується судовою владою, тому необхідно з’ясувати завдання останньої. Ще Є. Васьковський зазначав, що оскільки судова функція полягає у перевірці та остаточному встановленні
правомірності вимог, що пред’являються сторонами одна до одної, то права і обов’язки суду
в цивільному процесі спрямовуються на вчинення дій, що прямо або побічно ведуть до цієї
мети [6, с. 175–176].
Як зазначає С. Дегтярьов, метою діяльності всієї судової системи є усунення правового
конфлікту в суспільстві [7, с. 249].
На думку деяких учених-процесуалістів, зміст судової влади полягає у визначенні виду
та обсягу суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єктів права. При цьому соціальна функція, зміст правосуддя у цивільних справах повинні зводитися тільки до вирішення
справ, інші функції на суди покладатися не повинні. Паралельно вказується, що суд покликаний забезпечити захист соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян [8, с. 19, 20, 21].
Таким чином, можна зробити висновок, що вчені-процесуалісти пов’язують завдання судової влади з процесуальною діяльністю щодо усунення правового конфлікту, встановлення
правомірності вимог, визначення виду та обсягу суб’єктивних прав і юридичних обов’язків
суб’єктів права. Звідси випливає, що судова процесуальна діяльність своїм завданням має
саме вирішення справи (розв’язання спору).
Оскільки судова влада втілюється тільки в правосудді, тому варто також розкрити
зміст правосуддя. Ґрунтуючись на конституційних приписах та процесуальному режимі
здійснення правосуддя, загальноприйняте визначення правосуддя зводиться до того, що
правосуддя — одна з форм державного управління щодо виконання державою внутрішньої функції охорони правопорядку, власності, прав і свобод громадян шляхом вирішення
спеціальним органом державної влади — судом цивільних, господарських, кримінальних
та адміністративних справ за правилами, передбаченими процесуальним законодавством.
Закріплені в конституції принципи дозволяють декларувати правосуддя як нову за змістом інституцію з надзвичайною прерогативою вирішувати спори про права та обов’язки
суб’єктів права [9, с. 19, 22].
Конституційний Суд України теж висловлював свою думку з приводу поняття та змісту
правосуддя. Правосуддя — це самостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють
шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує
ефективне поновлення у правах (Ухвала Конституційного Суду України від 14 жовтня 1997 р.
№ 44-з [10] та Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 [11]).
Отже, ми бачимо, що зміст правосуддя пов’язаний із вирішенням спорів, розглядом справ.
Водночас такого завдання, як «захист права» (відновлення у правах) у змісті правосуддя ми
не побачили.
Враховуючи, що правосуддя у цивільних справах реалізується у формі цивільного судочинства (цивільного процесу), вважаємо за необхідне дослідити його зміст і мету.
Цивільний процес визначається як діяльність судових органів, яка здійснюється у визначеному законом порядку, щодо вирішення спорів та інших справ, захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій [8, с. 22–23]. Цивільне судочинство також розглядається як врегульована нормами цивільного процесуального права діяльність суду, що
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здійснюється в установленому законом порядку і визначається системою взаємопов’язаних
цивільних процесуальних прав, обов’язків і цивільних процесуальних дій суду і учасників
процесу з їх реалізації [12, с. 56].
Мета цивільного судочинства, як вважають вчені-процесуалісти, полягає переважно в захисті порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій.
Завдання цивільного процесу, на думку вчених, поділяються на дві складові: 1) правосудне —
правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ; 2) превентивне (попереджувальне) — попередження цивільних правопорушень, зміцнення законності та правопорядку,
формування шанобливого ставлення до закону і суду [13, с. 21].
При цьому деякі вчені-процесуалісти зазначають, що якщо сприймати кожну цивільну
справу як певну спірну або конфліктну правову ситуацію, то завданням цивільного судочинства постає вирішення спорів, ліквідація правопорушень і відновлення порушених прав і законних інтересів [12, с. 56].
Сутність завдань цивільного судочинства можна також простежити з аналізу об’єкта цивільних процесуальних правовідносин і юрисдикційних повноважень їхнього головного
суб’єкта — суду.
Питання про об’єкт цивільних процесуальних правовідносин відноситься до числа дискусійних. Ми не будемо наводити всі думки з цього приводу, а процитуємо лише декілька
з них, зроблених на основі узагальнення думок різних вчених. Так, на думку одних науковців, об’єкт цивільних процесуальних правовідносин проявляється через зміст процесуальних
прав і обов’язків, визначає поведінку кожного суб’єкта процесуальних відносин [14, с. 56].
Решта вчених-процесуалістів під об’єктом цивільних процесуальних правовідносин розу
міють реальні дії суб’єктів у правовідносинах (їх поведінку) з урахуванням мети кожного з
них, участі у процесі [12, с. 152]. А як ми вже з’ясували раніше, дії суду якраз і полягають у
«розгляді справи».
Розглядаючи юрисдикцію як елемент цивільної процесуальної правосуб’єктності суду,
в процесуальній літературі зазначається, що юрисдикційна діяльність суду в цивільному
судочинстві характеризується тільки правоохоронною функцією, оскільки правосуддя має
місце там, де здійснюються юрисдикційні повноваження, тобто коли розглядається спір про
право [15, с. 115]. А. Боннер, характеризуючи цивільні процесуальні правовідносини, зазначає, що влада суду в цивільному процесі зводиться, зокрема, до того, що суд здійснює правосуддя у цивільних справах іменем держави, вирішує справи по суті [16, с. 40–42].
Як ми бачимо, з останніх висловлювань учених-процесуалістів випливає, що повноваження суду спочатку зводяться до розгляду справи (вирішення спору). Але все ж таки у деяких
випадках можна побачити, що до завдань суду відносять також й захист прав (відновлення у
правах).
Підсумовуючи, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що оскільки діяльність суду
у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах має процесуальний характер, тому її завданням, що відображає процесуальну сторону такої діяльності, має бути передусім справедливе вирішення справи (розв’язання спору), а не відновлення у правах (захист права), адже
перше завдання притаманне кожному процесу в будь-якій цивільній справі, тобто воно має
виконуватися у будь-якій цивільній справі незалежно від її результату. Друге ж завдання (захист права), що пов’язане з реалізацією права на судовий захист і має матеріально-правовий
характер, може виконуватися тільки в тому випадку, якщо вимоги позивача законні та обґрунтовані, тобто задовольняються судом, а порушене право позивача отримує свій захист
(відновлення).
З цього ми можемо зробити висновок, що оскільки ефективність правосуддя в цивільних
справах вказує на ступінь реалізації його завдань, то ефективність цивільного судочинства
варто розглядати в двох аспектах: процесуальному — як своєчасний розгляд справи і правиль-
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не вирішення спору (незалежно від матеріально-правових наслідків для сторін); матеріально-правовому — як ефективний захист порушеного права (ефективне поновлення у правах).
Розмежування матеріально-правової і процесуальної сторін ефективності має значення не
тільки теоретично, а й практично, оскільки дозволяє чітко відмежувати наслідки судової процесуальної діяльності, коли з тих чи інших причин захист порушеного права не здійснюється
(наприклад, при неправильно обраному способі захисту), проте судовий розгляд справи здійснено швидко із чітким дотриманням цивільної процесуальної форми. Це дозволить краще
визначити стан здійснення правосуддя в країні, здатність судової системи своєчасно, неупереджено і справедливо вирішувати цивільні справи, забезпечуючи, таким чином, гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод право на справедливий
судовий розгляд.
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Короєд С. О. Вирішення справи та захист прав — основні критерії оцінки ефективності цивільного
судочинства
Проводиться розмежування таких завдань цивільного судочинства, як «вирішення справи» (розгляд спору) та «захист права» (відновлення у правах) як критеріїв оцінки ефективності правосуддя у
цивільних справах. Розкриваються завдання (цілі) та зміст судової влади та правосуддя в їх співвідношенні зі змістом права на судовий захист, визначається зміст і мета цивільного судочинства. Робиться
висновок, що оскільки ефективність правосуддя у цивільних справах вказує на ступінь реалізації його
завдань, то ефективність цивільного судочинства слід розглядати в двох аспектах: процесуальному —
як своєчасний розгляд справи і правильне вирішення спору; матеріально-правовому — як ефективний
захист порушеного права. Зазначається, що розмежування матеріально-правової і процесуальної сторін ефективності має значення не тільки теоретично, а й практично, оскільки дозволяє чітко відмежувати наслідки судової процесуальної діяльності, коли з тих чи інших причин захист порушеного права не здійснюється (наприклад, при неправильно обраному способі захисту), проте судовий розгляд
справи здійснено швидко і з чітким дотриманням цивільної процесуальної форми.
Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процес, спір, завдання, ефективність, вирішення
справи, захист права.
Короед С. А. Разрешение дела и защита прав — основные критерии оценки эффективности гражданского судопроизводства
Проводится разграничение таких задач гражданского судопроизводства, как «разрешение дела»
(решение спора) и «защита права» (восстановление в правах) как критериев оценки эффективности
правосудия по гражданским делам. Раскрываются задачи (цели) и содержание судебной власти и
правосудия в их соотношении с содержанием права на судебную защиту, определяется содержание
и цель гражданского судопроизводства. Делается вывод, что поскольку эффективность правосудия
по гражданским делам указывает на степень реализации его задач, то эффективность гражданского
судопроизводства следует рассматривать в двух аспектах: процессуальном — как своевременное рас
смотрение дела и правильное разрешение спора; материально-правовом — как эффективная защита
нарушенного права. Отмечается, что разграничение материально-правовой и процессуальной сторон
эффективности имеет значение не только в теоретическом плане, но и в практическом, так как позволяет четко отграничить последствия судебной процессуальной деятельности, когда по тем или иным
причинам защита нарушенного права не осуществляется (например, при неправильно выбранном
способе защиты), однако судебное разбирательство осуществлено быстро и с четким соблюдением
гражданской процессуальной формы.
Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, процесс, спор, задачи, эффективность,
разрешение дела, защита права.
Koroed S. Resolution of the case and protection of the rights — the basic criteria for evaluating the effectiveness
of civil proceedings
In article it is differentiated such problems of civil litigation, as «resolution of a case» (resolution of a dispute)
and «protection of a right» (reinstatement of rights) as a criteria for evaluating of effectiveness of justice in civil
cases. It is disclosing objectives (goals) and the content of the judicial branch of power and justice as they relate
to the content of the right to judicial protection; it is defining the content and purpose of civil proceedings. It is
concluded that since the effectiveness of justice in civil cases indicates the degree of realization of its objectives,
the effectiveness of civil litigation should be considered in two aspects: procedural — as a timely consideration
of the case and correct resolution of the dispute; substantive — as an effective protection of violated rights. It
is noted that the distinction between substantive and procedural sides of effectiveness is important not only in
theory but also in practice, as it allows to clearly limit the consequences of judicial procedural activity when,
for whereas reasons, protection of rights is not carried out (for example, it was wrongfully chosen the method of
protection), but the trial carried out quickly with strict observance of the civil procedural form.
Key words: justice, civil litigation, process, dispute, objectives, effectiveness, resolution of case, protection
of law.
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СИСТЕМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ
У ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

В

умовах реформування правової системи України, розбудови її державності, розвитку інститутів громадянського суспільства як ніколи гостро стоїть проблема підвищення ефективності правового регулювання, вдосконалення тих правових інституцій, які забезпечують
якість правового регулювання, досягнення тих правових результатів, які закладені правотворцем у змісті правових норм. Центральне місце в системі таких засобів займає тлумачення
правових норм як засіб з’ясування та роз’яснення змісту і смислу правових норм, що в подальшому надає змогу реалізувати правові норми максимально відповідно до волі суб’єкта,
який їх прийняв. Якість тлумачення правових норм безпосередньо залежить від системи способів тлумачення, відповідний підбір яких надає змогу всебічно, ґрунтовно та об’єктивно
з’ясувати зміст та смисл правових норм і в подальшому їх роз’яснити.
Системний спосіб тлумачення правових норм є явищем, що має як теоретичний, так і
практичний прояв, оскільки, з одного боку, являє собою систему науково обґрунтованих положень щодо природи, поняття, ознак, значення, методики застосування системного способу тлумачення правових норм, а з другого — забезпечує практичне здійснення системного
тлумачення правових норм.
Стан наукового дослідження системного способу тлумачення правових норм як правового
явища характеризується міждисцилінарністю такого вивчення, що обумовлюється складністю самого явища та можливістю його прояву в різноманітних сферах правового регулювання
суспільних відносин. Окремі аспекти системного способу тлумачення як явища теоретикоправового плану досліджувалися С. Алексєєвим, С. Бобровник, Ю. Власовим, С. Гусарєвим,
Н. Дворниковим, Ж. Дзейко, О. Зайчуком, М. Козюброю, В. Котюком, О. Мурашиним,
П. Недбайлом, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабіновичем, О. Скакун, Ю. Шемшученком та ін.
Оскільки проблематика тлумачення норм права має міждисциплінарний характер наукового дослідження, це зумовило плюралістичний, певною мірою різновекторий характер розвитку наукових поглядів на проблематику поняття, сутності, природи, значення, системного
способу тлумачення норм права. Тому наукове дослідження системного способу тлумачення
правових норм як явища теоретико-правового плану має актуальний характер, що повинне
забезпечити переосмислення теоретико-правових аспектів тлумачення норм прав, результати якого відіграють методологічний та системоутворюючий характер для подальшого дослідження тлумачення норм права на теоретико-правовому та галузевому рівнях юридичної
науки.
Окрім того, системний спосіб тлумачення правових норм має не лише теоретичний характер прояву, а й практичний, що найбільш комплексно використовується у судовій практиці. Від того, наскільки якісно відбудеться системне тлумачення правових норм, настільки
об’єктивно буде встановлено зміст та смисл норм права, справедливо та законно застосовано
норми права і здійснене правосуддя. З огляду на це, дослідження особливостей практики застосування системного способу тлумачення правових норм надасть змогу критично її про-
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аналізувати, встановити недоліки та шляхи вдосконалення використання вказаного способу
тлумачення правових норм у судовій практиці.
Метою цієї публікації є визначення системного способу тлумачення правових норм у судовій практиці судів загальної юрисдикції.
Проблема тлумачення норм права в судовій практиці судів загальної юрисдикції не є новою для юридичної науки. Особливо поширеними є наукові дослідження питань тлумачення
норм права судовими органами, що розроблялися вченими у сфері теорії держави і права
та галузевих юридичних наук [1–6]. Однак питання способів тлумачення правових норм у
практиці діяльності судів загальної юрисдикції, особливо, що стосується загальнотеоретичних аспектів вказаного питання, мають епізодичний характер вивчення, що потребує відповідного наукового загальнотеоретичного дослідження та переосмислення.
На прикладі проблем судового тлумачення положень Конституції України, що здійснюється в діяльності органів судової системи, вчені доходять висновку, що таке судове тлумачення зумовлено:
• об’єктивними причинами, що обґрунтовують необхідність тлумачення Конституції
України через розуміння її юридичної природи і правових властивостей;
• суб’єктивними причинами, що обумовлюють необхідність тлумачення Конституції
України недоліками нормотворчої техніки. Інакше кажучи, йдеться про неякісну роботу авторів конституційного проекту і самого конституційного законодавця. Саме цим
зумовлено неточне використання деяких правових понять у конституційному тексті,
наявність у ньому внутрішніх протиріч між нормами і породжена цим відсутність одноманітності в реалізації конституційних положень [7, с. 37–38].
Існуючі в науці підходи щодо судового тлумачення норм пов’язують його необхідність
із: а) недоліками юридико-технічного оформлення нормативно-правових актів; б) необхідністю забезпечення індивідуально-правового регулювання суспільних відносин через процес правозастосування; в) необхідністю поєднання формалізованих характеристик правової
норми з реальним життям людей; г) необхідністю узгодження волі законодавця та існуючих
взаємовідносин між людьми тощо.
Використання систематичного способу тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції є малопоширеним, однак при розгляді деяких справ суди вказують на застосування систематичного способу тлумачення правових норм. Зокрема, як зазначається у змісті актів судів загальної юрисдикції, систематичний спосіб тлумачення застосовувався для тлумачення
ст. 152 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у зв’язку з абзацом 4 ч. 1
ст. 5 Закону України «Про пожежну безпеку» [8]; для тлумачення п. 3 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України [9]; для тлумачення ст. 1173 ЦК України у зв’язку з п. 6 ст. 1176
ЦК України [10]; для тлумачення п.п. 5.3.1 ст. 5, п.п. 5.4.1 ст. 5, п.п. 16.3.1 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами» у їх взаємозв’язку [11] тощо. На підставі аналізу рішень суду, в яких
вказано про застосування систематичного способу тлумачення правових норм, ми дійшли
висновку, що використання вказаного способу тлумачення має неоднозначний, певною
мірою навіть суперечливий характер. Зокрема, таке застосування систематичного способу
пов’язане з аналізом: а) окремих положень законодавства як самостійних; б) положень цілих
кодифікаційних актів; в) відповідного положення законодавства як елемента окремої частини кодифікаційного акта.
Практика діяльності судів загальної юрисдикції доводить той факт, що застосування системного способу тлумачення правових норм є досить поширеним. Порівняно з практикою
Конституційного Суду України, в якій застосовано системний спосіб тлумачення правових
норм, практика застосування системного способу тлумачення правових норм судами загаль-
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ної юрисдикції є більш поширеною, що зумовлено більшою кількістю судів загальної юрисдикції та справ, які вони розглядають.
Акти судів загальної юрисдикції поділяються на: а) ті, котрі у своєму змісті зазначають
факт застосування системного способу тлумачення [12]; б) ті, котрі у своєму змісті не зазначають факт застосування системного способу тлумачення, проте в процесі судового розгляду
справи цей спосіб фактично застосовано [13] тощо. Аналізуючи зміст актів судів загальної
юрисдикції, в яких зазначено про застосування системного тлумачення правових норм, ми дійшли висновку, що застосування такого способу здійснюється судами як у поєднанні з інши
ми способами тлумачення правових норм, так і без такого поєднання, що фактично залежить
винятково від розсуду суддів судів загальної юрисдикції. Аналізуючи зміст актів юрисдикції
другого типу, ми дійшли висновку, що фактичне застосування системного способу тлумачення правових норм при розгляді тієї або іншої судової справи без посилання на таке застосування системного способу тлумачення у змісті самого судового акта зумовлено тим, що
цей спосіб тлумачення правових норм, як правило, використано разом з іншими способами
тлумачення, або його застосовано епізодично, для вирішення окремих питань (наприклад,
тлумачення суміжних правових положень) у процесі розгляду самої судової справи.
Аналізуючи зміст актів судів загальної юрисдикції, де застосовано системний спосіб тлумачення, ми дійшли висновку, що умови та порядок застосування системного способу тлумачення норм права у практиці діяльності судів загальної юрисдикції України має досить
неоднозначний та неусталений характер. Тому спробуємо узагальнити існуючу практику
правоінтерпретаційної діяльності судів загальної юрисдикції, де застосовано системний
спосіб тлумачення. Таке узагальнення спробуємо провести на основі результатів групування зв’язків між нормами права, які мають бути враховані в процесі тлумачення правових
норм.
Практика судів загальної юрисдикції України свідчить, що в процесі вирішення судових
справ судами застосовується системний спосіб тлумачення, відповідно, враховуються такі
види зв’язків між нормами права:
• зв’язки між нормами права одного інституту (субінституту) права, що стосуються регулювання суспільних відносин одного виду;
• зв’язки між нормами права однієї галузі (підгалузі) права, які регламентують суспільні
відносини певної сфери;
• зв’язки між нормами права різних інститутів (субінститутів), галузей (підгалузей) права, які регулюють різноманітні суспільні відносини;
• зв’язки між нормами права, які закріплені в одному нормативно-правовому акті або в
нормативно-правових актах однакової юридичної сили;
• зв’язки між нормами міжнародного та національного права;
• зв’язки між процесуальними нормами права, якими встановлюються порядок реалізації прав та обов’язків суб’єктів права;
• зв’язки між матеріальними нормами права, якими встановлюються права та обов’язки
суб’єкта права;
• зв’язки між процесуальними та матеріальними нормами права.
Спробуємо підсумувати стан застосування системного способу тлумачення правових норм
у процесі здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції в Україні:
• посідає центральне місце та найчастіше використовується у судовій практиці порівняно із застосуванням інших способів тлумачення правових норм;
• практика діяльності судів загальної юрисдикції України свідчить, що застосування системного способу тлумачення правових норм у процесі розгляду судових справ залежить
від особливостей самої справи та тих правових норм, які регулюють відповідні суспільні відносини;
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• виконує допоміжну роль, що зводиться до встановлення змісту та смислу правових
норм, з метою їх подальшого застосування щодо конкретних суб’єктів права та конкретних життєвих ситуацій в процесі вирішення судових справ;
• застосовується у діяльності судів загальної юрисдикції за умови наявності двох і більше
правових норм, що регулюють ті або інші суспільні відносини, з приводу яких здійснюється розгляд судових справ;
• надає змогу провести аналіз норм права у їх взаємозв’язку, що, в свою чергу, забезпечує
всебічність розгляду судової справи та застосування відповідних норм права, щодо яких
було використано системний спосіб тлумачення;
• правові акти судів загальної юрисдикції, в яких застосовано системний спосіб тлумачення правових норм, умовно можна поділити на: а) ті, котрі у своєму змісті зазначають
факт застосування системного способу тлумачення; б) ті, котрі у своєму змісті не зазначають факт застосування системного способу тлумачення, проте в процесі судового
розгляду справи цей спосіб фактично застосовано;
• узагальнюючи судову практику судів загальної юрисдикції, де застосовано системний
спосіб тлумачення правових норм, встановлено, що в роботі судів загальної юрисдикції
враховуються такі види зв’язків між нормами права: зв’язки між нормами права одно
го інституту (субінституту) права, що стосуються регулювання суспільних відносин
одного виду; зв’язки між нормами права однієї галузі (підгалузі) права, які регламентують суспільні відносини певної сфери; зв’язки між нормами права різних інститутів
(субінститутів), галузей (підгалузей) права, які регулюють різноманітні суспільні відносини; зв’язки між нормами права, які закріплені в одному нормативно-правовому
акті або в нормативно-правових актах однакової юридичної сили; зв’язки між нормами
міжнародного та національного права; зв’язки між процесуальними нормами права,
якими встановлюються порядок реалізації прав та обов’язків суб’єктів права; зв’язки
між матеріальними нормами права, якими встановлюються права та обов’язки суб’єкта
права; зв’язки між процесуальними та матеріальними нормами права; зв’язки норми
права з нормою, що змінює або доповнює її; зв’язки норми права з нормою-принципом; зв’язки норми права з дефінітивною нормою; зв’язки норм права, одна з яких має
колізійний характер; зв’язки норми права з нормою, до якої відсилає норма права, що
тлумачиться.
З огляду на вказане вище, вважаємо, що роль системного способу тлумачення правових
норм у діяльності судів загальної юрисдикції полягає у такому:
• забезпеченні здійснення правосуддя, що пов’язане із системним тлумаченням правових норм, яке здійснюється судами загальної юрисдикції в процесі розгляду судових справ з метою забезпечення прийняття справедливих та законних актів судочинства;
• правозастосовній ролі, що полягає у використанні системного способу тлумачення
правових норм для всебічного з’ясування їх змісту та смислу з метою їх подальшого застосування до конкретного життєвого випадку та до конкретних суб’єктів права;
• інтерпретаційній ролі, що полягає у застосуванні системного способу тлумачення правових норм у процесі діяльності Пленумів Вищих спеціалізованих судів з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової
юрисдикції;
• офіційно-регулятивній ролі, яка полягає в тому, що в процесі розгляду судами загальної
юрисдикції судових справ здійснюється правоінтерпретаційна діяльність, в тому числі
із застосуванням системного способу тлумачення правових норм, яка має офіційний
характер та в подальшому впливає на прийняття відповідних судових актів правозастосування, тобто здійснюється індивідуальне регулювання суспільних відносин;
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• пізнавально-орієнтаційній ролі, змістом якої є з’ясування змісту і смислу норм права
як явища системного плану, в результаті чого здійснюється судова практика, яка в цілому впливає на правову свідомість та правову культуру суспільства і його громадян.
• системоутворюючій ролі, змістом якої є здійснення тлумачення правових норм у контексті їх єдності, де результати тлумачення визначатимуть зміст подальшої правозастосовної
діяльності, акти якої матимуть загальнообов’язковий характер для суб’єктів права.
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Котенко М. В. Системне тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції
Аналізуються особливості та значення системного способу тлумачення для діяльності суддів загальної юрисдикції. Акцентовано увагу на необхідності системного тлумачення; причинах, що його
обумовлюють; відображенні цього способу тлумачення у судових актах; зв’язках норм, що враховуються у процесі тлумачення. Визначено стан застосування системного способу тлумачення у судовій
практиці та шляхи її вдосконалення.
Ключові слова: судді, судова практика, тлумачення, системний спосіб.
Котенко Н. В. Системное толкование в деятельности судов общей юрисдикции
Анализируются особенности и значение системного способа толкования для деятельности судов
общей юрисдикции. Акцентировано внимание на необходимости системного толкования; причинах
его обуславливающих; отражении этого способа толкования в судебных актах; связях норм, которые
учитываются в процессе толкования. Определено состояние применения системного способа толкования в судебной практике и пути ее совершенствования.
Ключевые слова: судьи, судебная практика, толкование, системный способ.
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Kotenko M. Systematic interpretation in activity of the courts of general jurisdiction
In the article author analyses the characteristics and value of the systematic method of interpretation
for the activity of courts of general jurisdiction. The attention is focused on the need of a systematic
interpretation; reasons causing it, the reflection of this method of interpretation in judicial acts; relations
between norms which are considered in the process of interpretation. Defined state using the systematic
method of interpretation in judicial practice and ways to improve it. Defined value of judicial legislation
pending legal cases, as well as ways to improve the systematic method in aspects of interpretation quality
improvement activities of the courts. Particular attention is paid to the definition of classic and special
relations between legal norms in the process of systematic interpretation, justified proposals on the need
to address these linkages.
Key words: judges, jurisprudence, interpretation, systematic method.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В АСПЕКТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Р

оль і значення будь-якого державно-правового явища чи процесу відображаються, насамперед, у їхніх функціях, що характеризують систему напрямів впливу цього процесу
чи явища на правову реальність. Місцеве самоврядування як ключовий елемент управління суспільством є самостійним засобом самоорганізації суспільства та розбудови механізмів
упорядкування відносин у відповідному соціальному середовищі.
Функціональне призначення місцевого самоврядування вчені розглядають як один із ключових напрямів дослідження у сфері юриспруденції. Так, на прикладі муніципальної влади
О. Батанов доходить висновку, що функціональний аналіз муніципальної влади:
• сприятиме проникненню у політико-правову природу цього виду публічної влади;
• розкриватиме обсяг, характер і зміст діяльності суб’єктів системи місцевого самоврядування — територіальних громад, окремих жителів — членів цих територіальних громад,
їх мікро-територіальних об’єднань, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Лише визначивши функції муніципальної влади можна уявити, яку роль вона відіграє у
механізмі вирішення питань місцевого значення та надання публічних послуг населенню в
громадянському суспільстві, політичній системі суспільства, конституційному механізмі взагалі, та яке її соціально-політичне призначення [1, с. 369]. Аналізуючи стан наукової розробки функціонального призначення місцевого самоврядування, учені доходять висновку, що,
незважаючи на існуючі наукові дослідження питань призначення місцевого самоврядування
[2, с. 162], функціональна характеристика явища місцевого самоврядування й досі залишається неповною, а часом і суперечливою, що значною мірою перешкоджає проникненню
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в його справжню політико-правову природу, а отже, виробленню прагматичних підходів
щодо його розвитку в перспективі [3, с. 429].
Метою цієї публікації є узагальнення поглядів вчених щодо розуміння функціонального
призначення місцевого самоврядування.
Розглядаючи проблематику функціонального призначення місцевого самоврядування,
слід наголосити, що в юридичній літературі погляди вчених на вказані питання мають досить
різновекторний характер. Незважаючи на досить високий рівень наукової активності у дослідженні місцевого самоврядування в цілому та функцій місцевого самоврядування зокрема,
питання функціонального призначення місцевого самоврядування не отримали остаточного
й одностайного розуміння.
Актуальність вивчення функціонального призначення місцевого самоврядування підтверджується також діалектикою місцевого самоврядування в цілому, оскільки рівень розвитку
місцевого самоврядування залежить від рівня розвитку самого суспільства і суспільних відносин, що виступають як фактором розвитку місцевого самоврядування, так і об’єктом здійснення самоврядного управлінського впливу на громадянське суспільство. У сучасних умовах реформування місцевого самоврядування в Україні та через відсутність довгострокових
традицій функціонування місцевого самоврядування в Україні, питання функціонального
призначення місцевого самоврядування потребують відповідного наукового переосмислення з метою вироблення як загальнотеоретичних доктринальних положень, так і обґрунтування прогностичних висновків щодо розвитку місцевого самоврядування задля поліпшення їх
функціональної ролі у розбудові демократичних засад громадянського суспільства.
Аналізуючи юридичну літературу у сфері теорії держави і права, слід зазначити, що проб
лематика поняття, сутності та функціонального призначення місцевого самоврядування розкривається вченими у небагатьох літературних джерелах і, як правило, у навчальних підручниках у розділах з теорії держави.
З огляду на це, функціональним призначенням як самоврядування, так і місцевого самоврядування буде надання місцевому населенню права управляти власними справами та
приймати відповідні рішення; забезпечення управління суспільством на демократичних засадах [4, с. 168].
В. Котюк у підручнику із загальної теорії держави і права зробив спробу розмежувати органи
державної влади на місцях та органи місцевого самоврядування. Учений наголошує на тому,
що таке співвідношення визначене особливостями адміністративно-територіального устрою
України, що засновується на системі принципів, які закріплені у ст. 123 Конституції України, а саме: принцип єдності й цілісності державної території; принцип поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади; принцип збалансованості соціальноекономічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних,
географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій [7, с. 558–559].
А вже реалізація цих принципів адміністративно-територіального устрою України здійснюється, у тому числі, й на умовах паралельного функціонування органів державної влади на
місцях та органів місцевого самоврядування. Тому розмежування цих органів, як і їхня взаємодія, мають бути засновані на засадах їх функціонального призначення.
Цікавою щодо цього є думка О. Скакун, яка акцентує увагу на проблемі співвідношення «місцевого державного управління» та «місцевого самоврядування» як загальнотеоретичних явищ, що є об’єктами дослідження теорії держави і права як науки, та відображаються
в окремій темі теорії держави і права як навчальної дисципліни. Зокрема, учена наголошує
на тому, що місцеве самоврядування є спеціальною формою публічної влади та є особливим
видом соціального управління. Воно виражається у здійсненні встановлених законом прав
(можливостей) територіальних громад громадян та органів, що ними обираються, під свою
відповідальність, змістом чого є можливість вирішувати всі питання місцевого значення у
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межах закону та на підставі з інтересів населення [5, с. 169]. З огляду на таке розуміння місцевого самоврядування, слід зазначити, що в його основу, знову ж таки, закладається ідея
«здійснення прав з метою вирішення питань місцевого значення», що становить ключову
особливість функціонального призначення місцевого самоврядування [5, с. 169].
А. Колодій та А. Олійник у своїх дослідженнях окремо не розглядають функціональне
призначення місцевого самоврядування, проте акцентують увагу на тому, що саме законодавчо закріплене визначення місцевого самоврядування в Україні як «гарантованого державою права та реальної здатності територіальної громади — жителів села чи добровільного
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України» вже наголошує на функціональному
призначенні місцевого самоврядування, що виявляється у «вирішенні питань місцевого значення» [7, с. 164].
В. Червонюк, будучи прихильником державницької концепції місцевого самоврядування,
розглянув місцеве самоврядування з позиції його походження від держави та державної влади
в контексті його функціонального призначення. Тобто функції місцевого самоврядування є
похідними від функцій держави, що реалізуються на місцях [8, с. 642].
У свою чергу, В. Сирих, розглядаючи особливості місцевого самоврядування та його призначення у суспільстві, окремо не виділяє функції місцевого самоврядування, проте вважає,
що основним і єдиним призначенням місцевого самоврядування є створення альтернативного державній владі механізму управління суспільством, який би сприяв тому, що «система
відносин у суспільстві максимально сприяла б особистості найбільш повно розкрити свою
індивідуальність, досягнути успіху тощо» [9, с. 130]. Таким чином, учений доходить виснов
ку, що призначенням місцевого самоврядування є забезпечення конкурентності з владою
держави, яка реалізує інтереси й потреби держави. Причому місцеве самоврядування функціонує з метою сприяння реалізації потреб та інтересів індивідів поряд із реалізацією потреб
та інтересів держави. Подібними є погляди і А. Венгерова, який вважає, що місцеве самоврядування виконує роль проміжної ланки у взаємозв’язку між громадянами й державою, і саме
на місцеве самоврядування покладається функція забезпечення керованості суспільства без
втручання органів державної влади [10, с. 602–603].
Альтернативними до зазначених вище є погляди вчених щодо розуміння функцій місцевого самоврядування як таких, що походять від функцій держави. Відповідно до цього підходу вчені наголошують на тому, що місцеве самоврядування є проявом політичної функції
держави щодо закріплення за органами місцевого самоврядування завдань із питань на місцевому рівні [11, с. 95]. Такий підхід, на нашу думку, відображає тісний взаємозв’язок функціонального призначення держави та місцевого самоврядування, проте применшує роль і
значення місцевого самоврядування як природної форми саморегулювання відносин відповідної територіальної громади з огляду на історичні корені місцевого самоврядування, його
природу та сутність. Такі погляди вчених відображають примат держави як політико-територіальної організації влади, проте повною мірою не враховують функціональний потенціал
інституцій самоврядування населення як засобів управління суспільством.
Узагальнюючи погляди вчених — теоретиків держави і права, які досліджували проблематику місцевого самоврядування як загальнотеоретичного інституту, можна підсумувати, що:
1) місцеве самоврядування як окремий напрям дослідження теорії держави і права виокремлюється лише в сучасній юридичній літературі та має досить епізодичний характер дослідження;
2) на сьогодні наукове дослідження місцевого самоврядування та його функціонального
призначення зумовлюється переважно тією чи іншою концепцією місцевого самоврядування та здійснюється, як правило, шляхом порівняння (співвідношення) місцевого самовря-
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дування з державно-владним впливом на суспільні відносини, у тому числі й через органи
державної влади на місцях;
3) наука теорія держави і права відчуває гострий дефіцит у наукових дослідженнях місцевого самоврядування як загальнотеоретичного феномену, у тому числі й вивчення проблематики його функціонального призначення;
4) функціональне призначення місцевого самоврядування, як правило, розглядається
опосередковано через визначення напрямів діяльності суб’єктів місцевого самоврядування;
5) місцеве самоврядування як об’єкт наукового юридичного дослідження набуває міждисциплінарного характеру, ключову роль в якому відіграє теорія держави і права як дисципліна, що вивчає загальні закономірності місцевого самоврядування, у тому числі й щодо
його функціонування;
6) функціональний аналіз як ключовий методологічний напрям наукового дослідження
державно-правових явищ та процесів набуває підвищеного рівня актуальності в умовах переосмислення місцевого самоврядування та його ролі в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні.
О. Батанов зробив спробу узагальнити теоретичне розуміння функцій місцевого самоврядування у межах таких підходів. Так, на думку вченого, функції місцевого самоврядування
розуміють:
• або як основні напрями його діяльності [12, с. 320];
• або як основні напрями діяльності суб’єктів місцевого самоврядування [13, с. 507];
• або як основні напрями діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань місцевого самоврядування (муніципальної діяльності)
[14, с. 72];
• або як основні напрями муніципальної діяльності оформлених структур і органів
[15, с. 467];
• або як основні сторони його соціально-політичного призначення, що знаходять свій
вияв у конкретних напрямах діяльності територіальних громад та утворюваних ними
органів [16, с. 70];
• або як напрями діяльності територіальної громади, що характеризують зміст її самоврядної (муніципальної) діяльності, тобто діяльності із вирішення питань місцевого
значення [17, с. 5, 8];
• або як принцип організації та здійснення влади на місцях, форму самоорганізації та
самодіяльності громадян [18, с. 383];
• або як право громадян, місцевої співдружності на самостійне завідування місцевими
справами, діяльність громадян із самостійного вирішення питань місцевого значення,
форму народовладдя, один із різновидів соціального управління та одну з основ конституційного ладу [19, с. 12–13];
• або як політичне право громадян, самоорганізована публічна влада та самоздійснюване
управління на місцях [20, с. 183–188] тощо.
Проте, на нашу думку, усі ці визначення поняття функцій місцевого самоврядування є
неповними та засновані або на одній, або на декількох характеристиках функцій місцевого
самоврядування.
Враховуючи багатоаспектність та неоднозначність розуміння функціонального призначення місцевого самоврядування, слід наголосити на необхідності узагальнення поглядів
учених та їх структуризації у межах таких площин:
• функціональне призначення місцевого самоврядування як сукупність функцій суб’єктів місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію завдань місцевого самоврядування;
• функціональне призначення місцевого самоврядування як сукупність напрямів діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

461

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

• функціональне призначення місцевого самоврядування як основа розуміння ролі і цінності місцевого самоврядування у механізмі управління суспільством;
• функціональне призначення місцевого самоврядування як засіб реалізації та забезпечення потреб місцевої громади;
• функціональне призначення місцевого самоврядування як окрема противага механізму
держави щодо реалізації самоврядних можливостей певної територіальної громади;
• функціональне призначення місцевого самоврядування як засіб реалізації функціонального призначення держави, у тому числі й за допомогою інституту делегування
повноважень органам місцевого самоврядування.
На нашу думку, під функціями місцевого самоврядування доцільно розуміти науково обґрунтовану систему напрямів діяльності місцевого самоврядування в особі його суб’єктів,
що мають історичний ступінь розвитку, зумовлюються потребами суспільства, походять від
факторів розвитку суспільства; відображають характер розвитку культури суспільства, мають
взаємопов’язаний характер та визначають управлінське призначення місцевого самоврядування як самоорганізації всього населення держави або його частини.
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Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті функціонального призначення (науково-пізнавальний
рівень)
Аналізується функціональне призначення місцевого самоврядування на теоретичному рівні.
На основі дослідження існуючих наукових підходів до характеристики цієї категорії узагальнено розуміння функціонального призначення місцевого самоврядування та обґрунтовано авторське бачення
цього феномену.
Ключові слова: місцеве самоврядування, функції, функціональне призначення.
Котенко Т. В. Местное самоуправление в аспекте функционального назначения (научно-познава
тельный уровень)
Анализируется функциональное назначение местного самоуправления на теоретическом уровне.
На основе исследования существующих научных подходов характеристики этой категории обобщено
понимание функционального назначения местного самоуправления и обосновано авторское видение
этого феномена.
Ключевые слова: местное самоуправление, функции, функциональное назначение.
Kotenko T. Local self-government in terms of functionality (scientific and educational level)
In the article author analyses the functionality of local government at the theoretical level. Based on a study of
existing scientific approaches the characteristics of this category are summarized understanding of the functional
purpose of local government and justified the author’s vision of this phenomenon. Considered the experience
of European countries in the sphere of local self government, and the provisions of the basic international
instruments in this field. Basic criteria proposed classification of the functions of local self government in the
context of the European integration process and globalization of European countries.
Key words: local government, features, functionality.
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КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ
НЕМАЙНОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА

З

агальновизнано, що одним із найважливіших завдань правової держави має бути забезпечення найбільш справедливого, швидкого та ефективного відновлення порушеного права
та компенсація заподіяної шкоди. Як один із видів шкоди, яка може бути заподіяна особистості, в законодавстві виділяється моральна шкода.

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

463

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

Актуальність інституту компенсації моральної шкоди постійно зростає. Становлення
цього інституту в трудовому праві має значення, яке важко переоцінити. Воно сприяє формуванню нових видів трудових правовідносин, служить справі становлення громадянського
суспільства, правової держави, вихованню правосвідомості.
Питанню компенсації моральної шкоди приділяли увагу у своїх працях такі вчені, як А. Бєлякова, С. Беляцкiн, С. Братусь, А. Ерделевський, Ю. Калмиков, Н. Малєїн, Е. Флейшиц,
Г. Шершеневич, М. Шимінова та iн. Проблему компенсації моральної шкоди дослiджували
у працях iз сумiжною тематикою М. Агарков, В. Бож’єв, В. Грибанов, О. Іоффе, Л. Майданник, Н. Расказова, В. Смирнов, В. Тархов, Б. Утевський та iн. Суттєвий внесок у вирiшення
проблеми компенсації моральної шкоди зробили українські вченi й правознавці Д. Боброва,
В. Палiюк, В. Плаксін, В. Прокопенко, Н. Саніахметова, Г. Чанишева, Н. Хуторян, С. Шимон.
Метою статті є характеристика компенсації моральної шкоди як способу захисту особистих немайнових трудових прав працівників.
Компенсація моральної шкоди — це складна соціальна і правова проблема. Її вирішення є актуальним завданням, оскільки безпосередньо стосується законних прав та інтересів
громадян. Протягом століть норми про компенсацію моральної шкоди розвивалися, напов
нювалися новим змістом. Зокрема, римське право додержувалося точки зору, яка допускала
винагороду за нематеріальну шкоду лише в окремих виняткових випадках (наприклад, при
позовах про образу — аctio in juriarum). Цю точку зору засвоїла і юриспруденція нових народів. Ще досить поширеним було вчення про те, що компенсація нематеріальної шкоди не
може відноситися до завдань цивільного права: ця шкода, по-перше, не може бути оцінена
грошима, а по-друге, навіть якщо така оцінка була будь-яким чином можливою, вона була б
небажаною, оскільки вона принижувала б ті духовні блага, які прагнуть охоронити.
Однак у XIX ст. поряд із цим підходом виник інший, за яким цивільне право принципово
зобов’язане взяти ці нематеріальні інтереси під свій захист. Насамперед цей підхід зародився
у практичній юриспруденції, саме в практиці французьких і англійських судів, які стали широко надавати грошове задоволення за моральну шкоду. За практикою помалу почала розвиватися і теорія, а потім цей погляд поширився і в інших країнах. Зокрема, в Німеччині його
захисниками були такі авторитети, як Р. Ієрінг та О. Гірке. Настрій на користь компенсації
нематеріальної шкоди став зростати і значною мірою знайшов відображення у новітніх кодифікаціях [1, с. 139–140].
У наш час доводити необхідність введення інституту компенсації моральної шкоди в трудовому праві немає потреби. Досить сказати, що більшість позовів працівників про компенсацію шкоди здоров’ю, про поновлення на роботі, про виплату заробітної плати супроводжуються вимогами про компенсацію моральної шкоди.
Одним із перших вчених, хто висловився за юридичне визнання моральної шкоди, був
С. Беляцкін [2]. Він вважав можливим компенсацію як майнової, так і немайнової, тобто
моральної шкоди. Під моральною шкодою, що підлягає компенсації, С. Беляцкін розумів
страждання і позбавлення фізичні і моральні, завдані потерпілому неправомірною діяльністю правопорушника. Аналогічної позиції дотримувався І. Покровський, який вказував, що
невиконання договору, навіть майнового змісту, може заподіяти контрагенту, крім мате
ріальної шкоди, ще нематеріальні неприємності [3, с. 138].
Наступний крок у розвитку теорії моральної шкоди зробив Б. Утєвський, який виступав за
можливість грошової компенсації моральної шкоди.
У 70–80-х роках ХХ ст. активно розробляли цю проблему М. Шимінова, А. Бєлякова,
Н. Малеїн, Н. Сергєєва. Противниками матеріальної компенсації моральної шкоди були
В. Смирнов, Н. Волошин та деякі інші науковці. Найбільш характерними підставами заперечення щодо введення до законодавства інституту компенсації моральної шкоди були такі:
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1) компенсація моральної шкоди є чужою соціалістичній правосвідомості; 2) моральна шкода не може бути оцінена і тому не може бути відшкодована в грошах (якби навіть така оцінка
була якимось чином можлива, вона була б небажана, тому що вона принижувала б ті самі
духовні блага, які бажають охоронити); 3) законодавство не містить норм про можливість
компенсації моральної шкоди; 4) допущення позовів про компенсацію моральної шкоди
створить у потерпілих спокусу використовувати факт заподіяння моральної шкоди як джерело для одержання нетрудових доходів [4, с. 9].
М. Малеїна зазначала, що обов’язок (відповідальність) щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну інших осіб, виникає, як правило, за чотирьох умов: наявності шкоди; протиправності поведінки заподіювача; причинного зв’язку між протиправною
поведінкою заподіювача і заподіяною шкодою; вини заподіювача шкоди.
Шкода є необхідною умовою виникнення права потерпілого на відшкодування та
обов’язку заподіювача з відшкодування.
Дійсно, з давніх часів у праві існує проблема моральної шкоди. Річ у тім, що майнова шкода виникає необов’язково в усіх випадках, але при ушкодженні здоров’я завжди очевидною
є шкода моральна. Моральна шкода виникає і при всіх інших видах правопорушень і супроводжує шкоду майнову.
Проблема моральної шкоди неоднаково вирішується у законодавстві різних країн. У багатьох країнах закон передбачає обов’язок з компенсації моральної шкоди, що виражається у
виплаті одноразової (разової) суми на користь потерпілого чи його близьких. Розмір цієї суми
зазвичай визначається судом з урахуванням характеру ушкодження та інших обставин справи.
У випадках виникнення моральної шкоди повинно йтися не про вимір її в грошах (що,
звичайно, неможливо) і, отже, не про його відшкодування, а про «згладжування», тобто зняття хоча б якоюсь мірою переживання, страждання потерпілого, про допомогу йому, відновлення його морального стану, про забезпечення йому можливості встановлення контакту з
оточуючими, втраченого внаслідок, наприклад, тяжкого каліцтва, з урахуванням конкретних
обставин кожного випадку.
Аргумент на користь компенсації моральної шкоди полягає і в тому, що якщо ушкодження здоров’я спричинило лише моральну шкоду, але не викликало шкоди майнової, то заподіювач шкоди виявляється фактично безкарним.
Необхідною умовою виникнення відносин із компенсації шкоди є наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди і завданою шкодою. Причинність — об’єктивно існуючий зв’язок між явищами в природі і суспільстві. Всі явища взаємно
обумовлені; вони можуть бути зрозумілі і пояснені з урахуванням зв’язку з іншими явищами;
одна подія — наслідок іншої; кожній події в ролі причини передує інша; подія — наслідок,
у свою чергу, — причина іншої події. При цьому це явище породжується не однією, а декількома причинами і саме служить причиною декількох інших явищ. Завдана шкода — це, як
правило, результат дії декількох факторів (причин) [5, с. 75].
Слід зауважити, що визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є обов’язком держави. Кожна людина є суб’єктом як суспільних відносин в цілому, так і
трудових відносин зокрема. Тим часом, аби ці відносини існували на цивілізованому рівні,
в державі повинні бути встановлені юридичні гарантії, що забезпечують захист порушених
трудових прав громадян. Різновидом таких гарантій є законодавче закріплення інституту
компенсації моральної шкоди в Трудовому кодексі України [6, с. 37–39].
Норми трудового права нині допускають можливість компенсації моральної шкоди. Неправильним було б стверджувати, що громадянин вступає у трудові відносини виключно заради отримання заробітної плати або іншої майнової вигоди. М. Бару зазначав, що в усіх випадках всі суб’єкти трудових відносин поряд із майновими правами набувають і немайнових
прав, що підлягають охороні і захисту від всякого їх порушення [7, с. 11].
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У процесі реформування трудового права підхід законодавця щодо розуміння змісту трудових правовідносин повинен полягати у визнанні невід’ємним їх елементом особистих немайнових прав працівника, які спрямовані на захист його немайнових прав у сфері праці.
У зв’язку з цим особливого значення нині набуває проблема розробки та вдосконалення
форм і способів захисту зазначених прав працівника шляхом формування відповідних інститутів трудового права, а саме інституту компенсації працівнику моральної шкоди.
Отже, хоча доктринальні передумови виділення особистої немайнової складової у трудових правовідносинах були сформовані досить давно, нормативні передумови для виділення
галузевого інституту моральної шкоди у трудовому праві до прийняття і набрання чинності
Трудового кодексу України відсутні.
У Трудовому кодексі України необхідно передбачити низку істотних моментів. Так, Кодекс
повинен містити саме поняття моральної шкоди, зазначення про критерії, що впливають на
розмір компенсації моральної шкоди. Відсутність відповідних норм у трудовому законодавстві обумовлює необхідність звернення до відповідних норм Цивільного кодексу України.
Стаття 416 проекту Трудового кодексу України встановлює, що роботодавець зобов’язаний
відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівнику власними діями або бездіяльністю,
які порушують права працівника, відповідно до цивільного законодавства. Роботодавець
зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду в разі невиконання свого обов’язку шанувати
честь, гідність та інші особисті права працівника (ч. 1). Моральна шкода відшкодовується
відповідно до цивільного законодавства. Обов’язок доказування факту наявності моральної
шкоди покладається на працівника (ч. 2).
Застосування цього юридичного прийому (відсилання до цивільного законодавства) свідчить про наявність прогалини у трудовому законодавстві. Цивільний кодекс України не повинен безпосередньо регулювати відносини, що входять у предмет іншої самостійної галузі
права, таке застосування норм цивільного права до відносин, що входять у предмет галузі
трудового права, порушує ознаку юридичної однорідності правового інституту моральної
шкоди у трудовому праві [8, с. 94–95].
Інститут компенсації моральної шкоди повинен стати способом захисту будь-яких трудових прав працівників, як майнових, так і особистих немайнових прав.
Що стосується підходу до проблеми розробки методики розрахунку грошової виплати,
слід зауважити, що він багато в чому визначається розумінням самого функціонального призначення компенсації за заподіяну моральну шкоду. Безперечно, що порушене нематеріальне право не може бути повністю відновлено фактом грошової виплати. На підставі цього
можна говорити, що присуджується за страждання виплата, яка має дуже умовний відновлювальний, компенсаційний характер: вона створює певні умови для виникнення у потерпілого
позитивних для психіки емоцій, здатних загладити заподіяну йому моральну шкоду.
Грошова компенсація моральної шкоди обґрунтовується тим, що без неї порушення загального особистого немайнового права часто буде залишатися без санкції, що призведе до
ослаблення правового захисту особистості. Грошова компенсація моральної шкоди також
виконує превентивну функцію [9, с. 256].
Передбачена законом можливість за пережиті працівником страждання отримати лише
грошову виплату не враховує специфіки порушення особистого немайнового права і характеру заподіяної потерпілому шкоди у вигляді страждань. Вважається, що універсальним і
найбільш ефективним способом стимулювання позитивних емоцій є сам факт певного грошового стягнення із заподіювача шкоди на користь потерпілого. Однак моральна (немайнова) шкода зачіпає і особистісну соціально-психологічну сферу.
У межах трудового права повинен бути реалізований більш гнучкий підхід до проблеми розробки способів захисту, що враховують специфіку галузі трудового права. Встановлювати в
законодавстві вичерпний перелік способів захисту видається не доцільним. У той же час пер-
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шочерговим критерієм повинна бути можливість вибору працівником найбільш ефективного
способу захисту прав та законних інтересів або декількох способів одночасно. Наприклад, вибачення роботодавця перед працівником. Воно може бути класифіковане на приватне, тобто
вибачення представника роботодавця перед працівником у відсутності третіх осіб, і публічне,
тобто здійснене представником роботодавця перед працівником у присутності третіх осіб, трудового колективу, або шляхом використання інших способів (наприклад, шляхом розміщення
відповідної інформації на дошці оголошень підприємства, установи, організації).
Якщо трудові правовідносини з роботодавцем продовжуються, то досить ефективним
способом захисту при компенсації моральної шкоди працівнику може вважатися також надання йому різних пільг і переваг, пов’язаних з інститутами робочого часу і часу відпочинку
(наприклад, скорочена тривалість робочого часу на певний період з відповідним скороченням обсягу роботи за рахунок роботодавця; чи реалізація працівником щорічної оплачуваної
відпустки у зручний для нього час).
Таким чином, компенсація моральної шкоди — один із найбільш дієвих способів захисту особистих немайнових прав і законних інтересів громадян, що дозволяє використовувати
його для відновлення порушених прав. Тут має місце збіг змісту заходів захисту і відповідальності. Додаткові обтяження і застосування заходів відповідальності якраз і свідчать про
те, що заходи захисту виявилися неефективними. Як справедливо зазначав С. Алексєєв, у
подібних випадках підтверджується тісний взаємозв’язок заходів захисту і заходів відповідальності [10, с. 281].
Вже сам факт захисту законом, наприклад, гідності людини шляхом встановлення
обов’язку порушника компенсувати моральну шкоду має позитивний вплив на психічний
стан потерпілого, і навпаки — якщо право залишає людину без захисту, то це додатково травмує її психіку. Тому право на компенсацію моральної шкоди — це можливість людини, котрій заподіяно таку шкоду внаслідок порушення її загальносоціальних (природних) прав чи
свобод, вимагати від порушника виконання його обов’язку вчинити певні дії, спрямовані
на усунення або ж послаблення у неї негативних психічних станів та процесів, викликаних
приниженням її гідності внаслідок цього порушення; а також її можливість звернутися, у разі
потреби, до компетентних національних чи міжнародних органів за примусовим забезпеченням виконання зазначеного обов’язку [11, с. 7].
Отже, право на компенсацію моральної шкоди виникає при порушенні особистих немайнових трудових прав, а саме: права на справедливі і безпечні умови праці, права на недоторканність особистого життя і захист персональних даних, право на професійне навчання,
право на захист трудової честі та гідності і захист від моббінга, право на рівність та захист від
дискримінації у сфері праці.
Реалії сучасного життя доводять необхідність розвитку інституту компенсації моральної шкоди в трудовому праві, визначення особливостей її компенсації в Трудовому кодексі
України.
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Лагутіна І. В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових трудових прав
працівників
У статті досліджується сутність моральної шкоди з метою формулювання її поняття, а також правова дефініція компенсації моральної шкоди як способу захисту особистих немайнових трудових прав.
Розглядаються основи й умови компенсації моральної шкоди як одного з найбільш дієвих способів
захисту особистих немайнових прав.
Ключеві слова: моральна шкода, особисті немайнові права, працівник, спосіб захисту.
Лагутина И. В. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных трудовых
прав работников
В статье исследуется сущность морального вреда с целью формулирования его понятия, а также
правовая дефиниция компенсация морального вреда как способа защиты личных неимущественных
трудових прав. Рассматриваются основания и условия компенсации морального вреда как одного из
наиболее действенных способов защиты личных неимущественных прав.
Ключевые слова: моральный вред, личные неимущественные права, работник, способ защиты.
Lagutina I. Compensation for moral damage as a method to protect personal non-property labour right of an
employee
This article examines the nature of moral damage to formulate the concept and legal definition of
compensation for moral damage as a a method to protect personal non-property labour right of an employee.
Compensation for moral damage — a complex social and legal problem. Its solution is a topical objective, as
directly related to the legitimate rights and interests of employees. Underlines that norms of labour law are now
allow for the possibility of compensation for moral damage. Specifies that, however, labour legislation is not
defined the concept of moral damage, does not contain a list of grounds on which individuals who have a right
to compensation for moral damage, does not provide criteria for determination of the amount of compensation.
In the article are considered grounds and conditions of moral damage as one of the most effective methods of
protection personal non-property right. The right to compensation for moral damage should enjoy employees
(citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons who have entered into an employment relationship).
Employers may be individuals for which should also apply rules providing for compensation for moral damage
caused including unlawful guilty actions of employees.
Key words: moral damage, personal non-property labour right, employee, method of protection.
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А

ктуальність теми дослідження правового забезпечення функціонування соціальної
інфраструктури села в Україні обумовлена такими чинниками. З одного боку, внаслідок
постійного відпливу економічно активних верств селян відбувається скорочення населення,
а з другого — спостерігається загострення занепаду інфраструктури українського села. Вказане явище ускладнюється недостатнім правовим забезпеченням державної політики щодо
сільських територій і як наслідок — гострі проблеми: неналежні житлові умови, дефіцит медичних закладів, незадовільний рівень оснащеності освітніх закладів, нестача якісних доріг
тощо. Отже, на нинішньому етапі розвитку суспільних відносин у сільській місцевості постає
нагальна потреба в розробці нового правового механізму, який би відповідав реаліям сьогодення та сприяв сталому розвитку сільських територій. У свою чергу, реформування аграрних
відносин вимагає від суспільства нової моделі поведінки, а отже, спонукає до наукових досліджень пошуку ефективного правового механізму розвитку соціальної інфраструктури села.
Серед науковців, які займалися дослідженням проблем правового забезпечення соціальної інфраструктури села, слід назвати: А. Статівку [1], О. Гафурову [2–3], В. Уркевича [4],
В. Єрмоленка [5]. Серед фахівців інших галузей, які досліджували вказану сферу суспільних
відносин, варто назвати П. Саблука [6], Г. Мазура [7], Г. Морозову [8] та ін.
У процесі наукового дослідження необхідно провести науково-теоретичний аналіз нормативно-правових актів, які визначають правовий режим соціальної інфраструктури села, а
також визначити та класифікувати її складові елементи, щоб у подальшому диференціювати
обсяги та напрями державної підтримки розвитку сільських територій.
У 90-тi роки минулого столiття розпочалося формування нормативно-правової бази
соцiального розвитку села незалежної України, зорiєнтованої на становлення ринкових відносин. Одним із перших законодавчих актів є Закон України від 17 жовтня 1990 р. № 400-ХІІ
«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» [9]. Вказаним Законом закріплені такі основні положення: нові програми
соціально-економічного розвитку України не можуть бути прийняті без урахування пріоритетності розвитку села (п. 2 ст. 2); державне інвестування розвитку соціальної сфери села та
агропромислового комплексу (ст. 6); перевага села в соціально-культурному та побутовому
забезпеченні (ст. 8); пільги особам, які переселяються і проживають у трудонедостатніх населених пунктах (ст. 9); збереження і розвиток сільської поселенської мережі (ст. 10); пільги
для індивідуального житлового будівництва на землях сільських населених пунктів (ст. 11);
пільги на електроенергію та відповідальність за електропостачання (ст. 12).
Для забезпечення положень вказаного вище Закону був розроблений правовий механізм,
основу якого становлять такі підзаконні нормативно-правові акти: Указ Президента України
від 20 грудня 2000 р. № 1356 «Про Основні засади розвитку соціальної сфери села» [10], Указ
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Президента України від 21 лютого 2002 р. № 170 «Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки» [11], Указ Президента України від 15 липня 2002 р. № 640/2002 «Про першочергові заходи щодо підтримки
розвитку соціальної сфери села» [12], Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2007 р. № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села
до 2015 року» [13] та ін.
Особливої уваги заслуговує спроба Міністерства аграрної політики та продовольства
України здійснити апробацію моделі сталого розвитку сільських територій шляхом реалізації взірцевих програм соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад.
З цією метою була розроблена та прийнята Галузева програма соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад (модельний проект «Нова сільська громада») [14].
Зазначимо, що нормативно-правові акти, які регулюють відносини соціального розвитку
села, становлять відповідний інститут законодавства. На жаль, через недостатнє фінансування вказаних положень так і не було забезпечено ефективного функціонування соціальної
сфери села. Також негативним фактором є недостатньо визначена та непослідовна політика
органів державної влади стосовно розвитку сільських територій. Зокрема, 3 лютого 2010 р. на
засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено Концепцію Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р. [15], проте Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. [16] вказане вище Розпорядження було визнане таким, що втратило чинність.
Таким чином, оптимальне правове регулювання розвитку сільських територій може бути
досягнуто лише при взаємодії аграрно-правової науки iз практикою законотворення.
Ґрунтовне дослідження правового забезпечення соціального розвитку села в Україні здійснене у монографії А. Статівки «Організаційно-правові питання соціального розвитку села
в Україні» [1]. Вчений вперше визначив поняття «соціальний розвиток села», під яким слід
розуміти комплекс суспільних відносин, які виникають у зв’язку з облаштуванням сільських територій, соціальним і матеріальним забезпеченням достатнього життєвого рівня
сільського населення на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а також вільного
розвитку кожного селянина, що передбачає задоволення його потреб матеріального, морального, духовного та фізичного характеру [1, с. 36–37]. При цьому професор вказує, що
термін «інфраструктура» походить від латинських слів infra — підстава, фундамент, нижче
і structura — будова, взаєморозташування і означає комплекс галузей народного господарства сфери матеріального і нематеріального виробництва, які обслуговують промисловість
і сільське господарство. Таким чином, А. Статівка визначає такі складові соціальної інфра
структури: будівництво об’єктів житлового призначення; будівництво доріг із твердим
покриттям; газо-, водо-, енергопостачання; санітарно-побутове обслуговування; заклади
освіти, культури, охорони здоров’я; заклади лікувально-оздоровчого призначення; розвиток транспортного сполучення [1, с. 34–35].
Погоджуємося із пропозицією автора монографії про доцільність розробки та прийняття
закону «Про соціальний розвиток села», яким буде визначено правові, економічні та організаційні основи реалізації державної політики щодо соціального розвитку села, закріплено
визначення соціального розвитку села, відокремлено виробничу сферу села від соціальної,
що зумовило б окреме фінансування, матеріально-технічне забезпечення цієї сфери [1, с. 37].
Науково-теоретичний аналіз відносин соціального розвитку села здійснила О. Гафурова.
Вчена вказує, що за своєю внутрішньою структурою інститут соціального розвитку села є
складним, тобто має у своєму складі невеликі самостійні утворення — субінститути права.
Їх виокремлення обумовлено змістом відносин, які регулюються нормами цього інституту.
Перший субінститут включає норми щодо облаштування сільських територій. Це норми,
які регулюють відносини: зі збереженням сільської поселенської мережі; щодо створення
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додаткових робочих місць на селі, зокрема шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва; щодо визначення правового режиму об’єктів соціальної інфраструктури та
інженерного облаштування села. Другий — норми, які забезпечують задоволення соціально-побутових потреб селян. Це норми, які регулюють відносини у сфері: медичного забезпечення та фізичної культури і спорту, культурно-дозвільну діяльність у сільській місцевості;
надання комунальних, інформаційних, транспортних послуг у селі; забезпечення належного
рівня освітніх послуг, наукових досліджень та підготовки кадрів; побутового та торгівельного обслуговування сільського населення. Також цей інститут містить норми, які не можна розподілити за вказаними субінститутами. Зокрема, поза їх межами залишаються норми,
що регулюють порядок розробки та реалізації державних і місцевих цільових програм для
села; закріплюють джерела фінансування соціального розвитку села; стосуються компетенції
органів місцевого самоврядування на сільських територіях тощо [3, с. 70].
Враховуючи викладені вище дослідження, зауважимо, що з діяльністю підприємств, установ та організацій соціальної інфраструктури пов’язана життєдіяльність людини упродовж
усього її життя. Таким чином, для повного відтворення робочої сили, забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно створити належні умови. Для цього має
бути створений ефективний механізм державної підтримки. Отже, система норм права, що
регулюють відносини соціального розвитку села, має бути більш деталізована. Пропонуємо
вважати правові норми щодо соціального розвитку села підгалуззю аграрного права України.
Вказана підгалузь аграрного права містить систему таких однорідних предметно пов’язаних
родинних інститутів: інститут житлово-комунального господарства, інститут медичного та
інститут фізкультурно-спортивного обслуговування сільських жителів, інститут забезпечення культурно-побутових умов проживання у сільській місцевості, інститут надання освіти
на селі, інститут будівництва та ремонту шляхів із твердим покриттям у сільській місцевості
та ін. [17, с. 6].
Досліджуючи правовідносини, які виникають у сфері соціального розвитку села, необхідно дослідити їхню структуру, яку становлять: суб’єкти (сільськогосподарські товаровиробники, особи які проживають у сільських населених пунктах і відповідні органи, наділені адміністративними повноваженнями), їхні права і обов’язки, а також об’єкти, заради яких вони
вступають у ці правовідносини.
Беручи до уваги визначення поняття «соціальний розвиток села» [1, с. 36–37], об’єктом
вказаних правовідносин є соціальна інфраструктура села, під якою слід розуміти складову
соціальної інфраструктури країни та регіону, підприємства, установи та організації якої забезпечують мешканців сільських населених пунктів і сільськогосподарських товаровиробників послугами, пов’язаними з будівництвом об’єктів житлового призначення; газо-, водопостачанням та утилізацією відходів; будівництвом та утриманням закладів торгівлі, культури,
освіти та медичного забезпечення; наданням транспортних послуг тощо.
Таким чином, заходи державного протекціонізму для забезпечення пріоритетності розвитку села мають бути направлені на підтримку його соціальної інфраструктури перш за все
за такими напрямами: будівництво об’єктів житлового призначення; газо-, водопостачання та утилізації відходів; будівництво та утримання закладів торгівлі, культури, освіти та медичного забезпечення; надання транспортних послуг. Варто зазначити, що Україна як член
Світової організації торгівлі взяла на себе зобов’язання, передбачені Угодою від 15 квітня
1994 р. «Про сільське господарство» [18] щодо поступових зменшень підтримки та захисту
сільського господарства. Відповідно до цього усі заходи внутрішньої державної підтримки
умовно розкладені по трьох скриньках: зеленій, жовтій і блакитній. Заходи щодо забезпечення розвитку соціальної інфраструктури села відповідно до Додатку 2 цієї Угоди належать до
програм «зеленої скриньки», оскільки вони відповідають установленим критеріям, а саме:
а) ця підтримка надається на основі державної програми, що фінансується за державні кош
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ти (у тому числі доходи, від отримання яких держава утрималася), не залучаючи переказів
коштів споживачів, і б) ця підтримка не є наслідком надання цінової підтримки виробникам.
Отже, вагомим внеском для підтримки агропромислового комплексу України з боку держави
є збереження та розвиток соціальної інфраструктури села, яка, в свою чергу, стане неопосередкованим засобом підвищення ефективності аграрного виробництва.
Про особливе значення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури села у
сталому розвиткові сільських населених пунктів свідчать праці вчених-економістів. Г. Морозова наголошує, що в умовах трансформаційних змін, які відбуваються на селі, пріоритетного значення набувають проблеми розробки механізму ефективного фінансування діяльності
об’єктів соціальної інфраструктури [8]. Колектив авторів навчального посібника економічного спрямування «Соціальна інфраструктура села» [6] вказує на поетапне вирішення руйнівних соціальних процесів у сільській місцевості: 1) припинення руйнівних соціальних
процесів, створення реального самоврядно-територіального власника соціального довкілля
села з ринковою орієнтацією; 2) подолання диспропорції у рівнях споживання сільським населенням гарантованих Конституцією України соціальних послуг, стабілізація та поступове
нарощування темпів соціальної розбудови; 3) максимальне збалансування територіальної
пропорції з реальним попитом у соціальному обслуговуванні, забезпечення оптимальних
пропорцій цілісного соціального середовища відповідно до вимог ринку, наближення його
кількісних та якісних параметрів до стандартів розвинутих країн світу [6, с. 74]. Учений-економіст Г. Мазур зазначає, що сільський соціально-інфраструктурний комплекс повинен виділитися у цілісну, економічно самостійну сферу, фінансовану за багатоканальним принципом на основі участі на паях державного, регіональних і місцевих бюджетів, позабюджетних
фондів, юридичних і фізичних осіб, що забезпечує міжгалузевий, міжпоселенський підхід до
формування фінансових ресурсів на соціальний розвиток села [7, с. 194–195].
Сталий розвиток сільських населених пунктів неможливий без зваженої державної політики, яка буде базуватися на ефективному правовому механізмі та відповідатиме реаліям
сьогодення. Правове забезпечення функціонування соціальної інфраструктури села потребує розробки та прийняття нових норм права та закріплення державної підтримки у сфері
будівництва об’єктів житлового призначення; газо-, водопостачання та утилізації відходів;
будівництва та утримування закладів торгівлі, культури, освіти та медичного забезпечення;
надання транспортних послуг тощо. Проведене дослідження визначає необхідність деталізації інституту законодавства у сфері соціального розвитку села.
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Латишева В. В. Поняття та види соціальної інфраструктури села: загальна характеристика правового
регулювання
У статті проведено дослідження нормативно-правових актів, що регулюють відносини соціального
розвитку села та становлять відповідний інститут законодавства. Запропоновано деталізувати систему
права у сфері соціального розвитку сільських населених пунктів. Сформульовано поняття соціальної
інфраструктури села, здійснено класифікацію її складових і визначено напрями державної підтримки
розвитку сільських територій.
Ключові слова: соціальний розвиток села, соціальна інфраструктура села, інститут законодавства
соціального розвитку села, заходи «зеленої скриньки».
Латышева В. В. Понятие и виды социальной инфраструктуры села: общая характеристика правового
регулирования
В статье проведено исследование нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения социального развития села и составляют институт законодательства. Предложено детализировать систему права в сфере социального развития сельских населенных пунктов. Сформулировано понятие
социальной инфраструктуры села, совершено классификацию ее составляющих элементов и опре
делено направления государственной поддержки развития сельских территорий.
Ключевые слова: социальное развитие села, социальная инфраструктура села, институт законодательства социального развития села, мероприятия «зеленой шкатулки».
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Latysheva V. The concept and types of social rural infrastructure: general overview of the legal regime
The article deals with the study of normative and legal acts regulating the social relations of rural
development and making the appropriate legislative institution. It has been pointed out the ambiguous and
inconsistent policy of state government bodies concerning the development of rural areas. The system of law in
the social development of rural areas was substantiated. It has been suggested considering legal norms for social
development as a sub-brunch in agrarian law. It has been determined that the relationship in this area have a
specific subjective structure. It has been proved that the object of relationships should be considered as a social
rural infrastructure. The concept of social infrastructure has been defined. The classification of components and
directions of state support for rural development has been carried out. It has been shown that such support does
not conflict with the requirements set by the WTO in the agricultural sector.
Key words: social rural development, social infrastructure, institute of legislation, on rural development,
«green box» measures.
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УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ
У ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

П

арадигмально, при вирішенні питань пеналізаційного характеру, вітчизняна доктрина
апелює до дискреційного методу, широке застосування останнього є так званою «генетичною» рисою у розвитку кримінального законодавства України. Однак практика застосування закону на тлі відсутності/недостатності (а й інколи об’єктивної неможливості)
чіткої регламентації правових реалій диктує скоректування законодавчого дискурсу щодо
превалювання формального методу у пеналізації кримінальних правопорушень. Крім цього, динаміка кримінального права в аспекті ретрибутивної орієнтації законодавчих практик
має наслідком новелізацію вітчизняного характеру з утвердженням позиції потерпілого як
обов’язкового фактора у вирішенні питань публічного кримінально-правового характеру.
Питанням призначення покарання, співвідношення формальних та дискреційних засад
у цій сфері, особливо стосовно введення нових інститутів, значення потерпілого як суб’єкта
кримінально-правових відносин присвятили свої праці Ю. Баулін, А. Музика, Є. Полянський, В. Туляков, В. Тютюгін та інші вчені (праці деяких із них були використані при написанні цієї статті).
Спроба законодавця на утвердження паритетності публічного і приватного елементу у вирішенні питань визначення міри кримінально-правового реагування на вчинений злочин
проявилася у введенні інституту угод про примирення або про визнання вини, з’ясування
формального «заряду» якого та його вплив на елімінування суддівського розсуду становить
мету цього дослідження.
Законом України № 4652-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку
з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» у Кримінальному кодексі
України (далі — КК України) ст. 65 доповнена ч. 5 такого змісту: «У випадку затвердження
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вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене
сторонами угоди». А тому необхідно звернути увагу на ті дискусійні питання, які виникли із
впровадженням інституту угод про примирення та які повинні бути обговорені задля оптимізації вітчизняного законодавства.
Запровадження угод про примирення, зокрема в аспекті пеналізаційної практики, зміщує
акценти кримінальної юстиції — з пунітивного на відновно-компенсаційний (ресторативний). Як зазначає В. Туляков, «коли держава не в змозі реагувати на перманентні порушення
закону — працює не закон, а компенсаційні механізми… Звідси в теорії кримінального права
з’являються посилання на кримінально-правові угоди» [1, c. 27]. У зв’язку з цим положення
ч. 5 ст. 65 КК України слугуватиме розвитку інституту «згоди» потерпілого у кримінальному праві, яка генетично пов’язана з інститутом примирення як зняттям потерпілим «своїх
претензій до особи, що вчинила злочин». Як справедливо зауважує А. Музика, «існує низка
казок, зокрема, про охорону і захист прав та інтересів потерпілого у кримінально-правових
відносинах…» [2, с. 161]. Напевно, на усунення цієї прогалини і спрямовані внесені зміни до
КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України та ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу
України (далі — КПК України) за наявності угоди про примирення суд призначає узгоджену
сторонами міру покарання. При цьому виникає питання про межі такого покарання. Як випливає з ч. 2 ст. 469 КПК України єдиним обмеженням є можливість укладення таких угод
у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та
у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. При цьому чи повинна
така угода відповідати загальним засадам призначення покарання чи ні, не йдеться ні в процесуальному, ні в матеріальному законодавстві. Певне тлумачення механізму призначення
покарання за наявності угод про примирення міститься в інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — ВССУ) від
15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод». Зокрема, у п. 3 цього інформаційного листа вказано, що аналіз
статей 65 і 75 КК України свідчить, що домовленості сторін угоди при узгодженні покарання
не мають виходити за межі загальних засад призначення покарання, встановлених законом
України про кримінальну відповідальність. У зв’язку з цим постає низка зауважень.
Як зазначає В. Тютюгін, приписи ч. 5 ст. 65 КК України про призначення покарання за
згодою сторін розміщені услід за частинами 3 і 4 цієї статті, в яких сформульовані виключення із загальних засад про призначення у межах, встановлених санкцією статті Особливої
частини (п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України), за вчинений злочин. Така структура (побудова) ст. 65
КК України дає підстави передбачати, що приписи ч. 5 цієї статті також не можуть, мабуть,
розглядатися у ролі окремої (самостійної) загальної засади призначення покарання, а є (як
і положення 3 і 4 ст. 65 КК України) тільки своєрідним винятком із загального правила (вимоги), сформульованого у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України [3, c. 84]. Однак на підставі тлумачення,
наданого у зазначеному вище інформаційному листі про необхідність відповідності узгодженого сторонами покарання загальним засадам призначення покарання (до такої позиції ми,
власне, і приєднуємося), стає зрозумілим, що розміщення правила про призначення покарання за наявності угоди про примирення у ч. 5 ст. 65 не відповідає логіці архітектоніки кримінального закону. А тому ця норма повинна бути виведена зі ст. 65 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 469 КПК України угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про
примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим,
захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). У такому випадку ми наштовхуємося на так зване «делеговане правосуддя», коли традиційно публічну функцію з вирі-
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шення суспільних конфліктів у формі відправлення правосуддя, що пов’язана з існуванням
судової складової державної влади, передано на розсуд особам, які професійно не наділені
такими повноваженнями. Зокрема, розглядаючи проблематику визначення міри кримінально-правового впливу, виникає питання, як сторони можуть дійти згоди щодо певного виду
і розміру (строку) покарання без прокурора та судді, особливо в тих випадках, коли вони не
мають своїх захисників? Як можуть сторони, наприклад, призначити покарання відповідно
до п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України, що передбачає врахування ступеня тяжкості вчиненого злочину (у цьому випадку необхідно вести мову про індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого
злочину), особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання? Такі обставини не просто повинні бути перераховані у кримінальному провадженні, а повинна бути
зрозуміла їх оцінка, тобто чітко відображено, яким чином такі обставини впливають на вид
і розмір (строк) покарання. Крім цього, відповідно до роз’яснень ВССУ, за наявності обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину,
з урахуванням особи винного сторони угоди з огляду на положення статей 65, 75 КК України
у редакції Закону України від 13 квітня 2012 р. № 4652-VI мають право, застосовуючи положеннями ст. 69 КК України, визначати (узгоджувати): а) основне покарання, нижче від
найнижчої межі, встановленої у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК
України; б) інше основне покарання, більш м’який його вид, не зазначений у санкції статті
(санкції частини статті) Особливої частини КК України за цей злочин; в) не призначати додаткове покарання, передбачене у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України як обов’язкове, за винятком випадків, встановлених ч. 2 ст. 69 КК України.
При цьому стає зрозумілим, що підставою для призначення покарання, що виходить за межі
санкції статті Особливої частини КК України, є саме положення ч. 3 ст. 65 КК України і кореспондуючої їй ч. 1 ст. 69 КК України, а не положення ч. 5 ст. 65 КК України. Справедливо
з цього приводу зазначає В. Тютюгін: питання про можливість або, навпаки, недопустимість
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено у санкції, при укладенні угоди про
примирення або визнання вини повинно бути більш чітко врегульоване безпосередньо у законі [3, c. 85]. У зв’язку із зазначеним, доходимо висновку, що при впровадженні такого «делегованого правосуддя» виникає сумнів у здатності сторін примирення правильно оцінити
обставини справи і призначити міру покарання, що відповідатиме вимогам кримінального
закону.
Призначення покарання, узгодженого сторонами, є обов’язковим для суду. Тобто імперативність норми, передбаченої ч. 5 ст. 65 КК України, має наслідком обмеження дискреційних
повноважень суддів. При цьому, відповідно до роз’яснень, наданих ВССУ, суд зобов’язаний
призначити узгоджене сторонами покарання лише після перевірки угоди на відповідність
діючому законодавству та за відсутності визначених КПК України (пункти 1–6 ч. 7 ст. 474
КПК України) підстав для відмови, переконавшись, що угода може бути затверджена. Наприклад, у випадку «зловживання» сторонами угоди положеннями ст. 69 КК України, тобто у
разі узгодження ними покарання, яке за своїм видом та/або розміром не відповідає характеру, тяжкості вчиненого діяння та особі винного, суд має визнати умови цієї угоди такими, що
не відповідають інтересам суспільства, та відмовити в її затвердженні. Аналогічне рішення
має прийняти суд у випадку неврахування прокурором при укладенні угоди про визнання
винуватості наявності обставин, що обтяжують покарання, наприклад, незнятої або непогашеної судимості в обвинуваченого, що утворює рецидив злочинів, тощо. З такого тлумачення
випливає, що, якщо узгоджене сторонами покарання не відповідатиме вимогам закону, то,
як видається, передусім повинно йтися про загальні засади призначення покарання, передбачені ч. 1 ст. 65 КК України, суд не призначає той вид і міру покарання, які зазначені в угоді
про примирення. Ми вже висловлювали свій сумнів у здатності сторін примирення надати
правильну правову оцінку всім обставинам справи й узгодити покарання, яке буде відпо-
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відати вимогам закону. На підставі цього стає зрозумілим, що правило про обов’язковість
призначення покарання, вказаного в угоді про примирення, спростовується повноваженням
суддів здійснювати правовий аналіз консенсуального рішення і можливістю не затверджувати угоду у зазначених випадках.
Крім того, інститут призначення покарання за наявності угоди про примирення не є
формалізованим. За задумом законодавця, право сторін на узгодження міри покарання повинно обмежувати дискреційні повноваження суддів, однак не ставить сам пеналізаційний процес у певні межі. Виникла ситуація, коли правозастосовний розсуд змінив свого
суб’єкта. А саме обмеження суддівського розсудового елементу не становить собою формалізованої системи врахування обставин справи. Хоча, як уже було з’ясовано раніше, приватний інтерес, будучи домінантою у концепції угод про примирення, врешті не елімінував
дискреційність повноважень суддів у виборі міри кримінально-правового впливу. Сама
норма ч. 5 ст. 65 КК України, як було проаналізовано, не становить собою виключення із
загальних засад призначення покарання, а перебуває у їх межах, розміщення такого правила у ст. 65 КК України не відповідає змістовному наповненню текстуального формулювання ч. 5 цієї статті. На підставі цього та системного тлумачення норм інституту угод про
примирення, стає зрозумілим, що ч. 5 ст. 65 КК України формулює загальне правило, просто перекладаючи функцію з призначення покарання з публічного органу на приватних
суб’єктів. Видається раціональним внести у правозастосовний процес конкретний законодавчий припис, що відповідатиме ідеї законодавця про презумпцію правового інтересу у
пеналізаційній практиці та законодавчій техніці.
Різні кримінально-правові угоди застосовуються законодавствами провідних зарубіжних
країн. Особливо поширеними вони є у країнах загального права (США, Канада). У США
діють угоди про визнання вини і доволі ефективні угоди про застосування альтернативних
видів виправного впливу [4]. Високий рівень апробованості таких угод пояснюється специфікою правової системи США, тривалістю судових розглядів кримінальних справ, а також
нормативним урегулюванням підстав і порядку їх застосування, за якого майже виключається можливість зловживань. Інститут угод у країнах романо-германської правової сім’ї, до
якої тяжіє й Україна, існує в обмеженому варіанті. Дуже спірним такий інститут залишається
у Франції. Юристи та політики відзначають неможливість повного дотримання презумпції
невинуватості, права на судовий захист. Більш того, юристи вважають принизливим укладати подібні угоди, тому що це суперечить етиці професії в деяких аспектах [5]. Крім того,
процес призначення застосування таких угод не є формалізованим.
До того ж з’ясовано, що інституту угод про примирення за законодавством європейських
країн (таких як ФРН, Польща), у яких він знайшов поширення, характерні такі ознаки: 1) це
є правом суду застосувати результати примирення при визначенні міри покарання; 2) наявність такої угоди може мати наслідком пом’якшення покарання судом або призначення
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 3) процес призначення покарання за
наявності угод про примирення має певний формалізований характер.
Враховуючи певний позитивний досвід урегулювання інституту примирення деякими
державами, а також з’ясовані проблемні питання вітчизняного підходу до закріплення угод
про примирення, вважаємо можливим внести зміни до КК України щодо врахування приватного інтересу у світлі теорії пеналізації. Пропонується закріпити таку статтю:
«Стаття 692. Призначення покарання за наявності угоди про примирення або про визнан
ня вини
1. За наявності угоди про примирення або про визнання вини строк або розмір основного покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини
цього Кодексу, може бути зменшений на половину.
2. На підставах, передбачених у ч. 1 цієї статті, суд може застосувати положення статті 69
цього Кодексу».
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При закріпленні такого правила ч. 5 ст. 65 КК України повинна бути виключена. Як видається, така спеціальна норма матиме своїм наслідком збереження публічного характеру
здійснення правосуддя при вирішенні питання щодо міри покарання, формалізацію призначення покарання за наявності угод про примирення, недопущення не обґрунтованого застосування кримінального закону, а також раціонального забезпечення прав та інтересів потерпілої особи.
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Макаренко А. С. Угоди про примирення та їхня роль у формалізації призначення покарання
У статті розглядається проблема формальності/дискреційності кримінального закону. Аналізується інститут угод про примирення в аспекті співвідношення формальних і дискреційних засад при вирішенні питань правозастосовчого характеру. Досліджуються загальні засади призначення покарання
як вимога при затвердженні угоди про примирення. Робиться висновок про декларативний характер
таких угод щодо обмеження суддівської дискреції. Необхідним є конкретний законодавчий припис,
що зможе сформувати спеціальне правило призначення покарання як формалізовану модель. З метою
переходу вітчизняної системи правосуддя на модель відновно-компенсаційного правосуддя вбачається необхідним скоректувати механізм урахування позиції потерпілого як засіб оптимізації суддівського розсуду, закріпивши ст. 692 Кримінального кодексу України «Призначення покарання за наявності
угоди про примирення або про визнання вини».
Ключові слова: формальність/дискреційність кримінального закону, суддівський розсуд, угоди про
примирення, призначення покарання.
Макаренко А. С. Соглашения о примирении и их роль в формализации назначения наказания
В статье рассматривается проблема формальности/дискреционности уголовного закона. Анализируется институт соглашений о примирении в аспекте соотношения формальных и дискреционных начал при решении вопросов правоприменительного характера. Исследуются общие начала назначения
наказания как требование при утверждении соглашения о примирении. Делается вывод о декларативном характере таких соглашений относительно ограничения судейской дискреции. Необходимым является конкретное законодательное предписание, которое может сформировать специальное правило
назначения наказания как формализованную модель. С целью перехода отечественной системы правосудия на модель восстановительно-компенсационного правосудия представляется необходимым
скорректировать механизм учета позиции потерпевшего как средство оптимизации судейского усмот
рения, закрепив ст. 692 Уголовного кодекса Украины «Назначение наказания при наличии соглашения о примирении или о признании вины».
Ключевые слова: формальность/дискреционность уголовного закона, судейское усмотрение, соглашения о примирении, назначение наказания.

478

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Маланчук Т. В. Проблеми маркування органічної сільськогосподарської продукції
Makarenko A. Reconciliation agreement and their role in the formalization of sentencing
The problem of formality/discretionary of criminal law is examined in the article. The institute of agreements
is analysed about reconciliation in the aspect of correlation of the formal and discretionary principles in
addressing enforcement measures. The common regulations of sentencing as requirementis investigated at cla
im of agreement about reconciliation. Drawn conclusion about declarative character of such agreements in rel
ation to limitation of judge’s discretion. Necessary is a specific legislative requirement, which is able to form a
special rule sentencing as formalized model. In order to move the domestic justice system model of restorative
justice-compensatory mechanism seems necessary to adjust the accounting position of the victim as a means
of optimizing the judge’s discretion, securing the art. 692 of the Criminal Code of Ukraine «Sentencing in the
presence of a reconciliation agreement or a plea».
Key words: formality/discretionary criminal law, judge’s discretion, the reconciliation agreement, sentencing.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

В

Україні, як альтернатива традиційним продуктам, починає поступово зароджуватися попит на органічні продукти. На полицях українських супермаркетів продукти з написами
«екологічно чистий», «без консервантів», «біо», «натуральний» донедавна зустрічалися доволі часто. Виробники, використовуючи вдалий маркетинговий хід, грали на екологічних
настроях споживачів. Однак відповідний напис і вища ціна далеко не завжди означали, що
продукт насправді відповідає певним стандартам якості.
Органічне виробництво впроваджено у більш ніж 140 країн світу. Там продукти маркуються «еко», «біо», «органік» (залежно від країни). В Україні ж серед виробників усталилася назва
«органічний продукт», оскільки «еко» та «біо» через надмірне використання на продукції, яка
не відповідає своїм характеристикам, втратили довіру серед вітчизняних споживачів.
Аналіз наукової літератури свідчить, що дослідження, присвячені питанням виникнення,
становлення та розвитку органічного виробництва в Україні проводилися переважно в розрізі сільськогосподарських наук. Зазначеній проблематиці присвячені праці А. Галяса, М. Капштика, Ю. Бакуна, Ю. Михайлова, С. Галашевського та ін. Але правові аспекти виробництва
та обігу органічної сільськогосподарської продукції досліджувалися недостатньо.
Метою цієї статті є дослідження проблем маркування органічної сільськогосподарської
продукції шляхом аналізу положень Закону України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини».
9 січня 2014 р. набрав чинності Закон України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (далі — Закон),
який визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Вказаний Закон визначає органічну продукцію як продукцію, отриману в результаті сертифікованого виробництва. Документ передбачає, зокрема,
впровадження системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції, а також
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процедури інспектування та сертифікації її виробництва і переробки. Відповідно до Закону сертифікація такого виробництва може здійснюватися територіальними управліннями
Держсільгоспінспекції, а також приватними уповноваженими органами сертифікації.
Закон визначає державну політику у сфері органічного виробництва, спрямовану на розвиток внутрішнього ринку органічної продукції, виробництво органічної продукції високої
якості, охорону довкілля, відтворення і раціонального використання природних ресурсів,
охорони здоров’я населення, здійснення державного нагляду (контролю) під час виробниц
тва, переробки, маркування, перевезення, зберігання та обігу органічної продукції (сировини) тощо.
Відповідно до ст. 10 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері оцінки відповідності, призначає органи з оцінки відповідності виробництва
органічної продукції (сировини), організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації, нагляд за проведенням робіт з оцінки відповідності призначеними органами з оцінки
відповідності та здійснює інші повноваження, передбачені Законом України від 17 травня
2001 р. № 2406-III «Про підтвердження відповідності».
Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має право фізична чи юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, яка
пройшла оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини), отримала сертифікат відповідності та включена до Реєстру виробників органічної продукції (сировини).
Таким чином, система державного нагляду (контролю) має забезпечити можливість простежити кожен продукт на стадіях виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної
продукції (сировини) з метою гарантування споживачу відповідності виробленої органічної
продукції (сировини) вимогам, встановленим Законом.
Незважаючи на прогресивність вказаного вище Закону, нині більшість його положень залишаються декларативними, оскільки не можуть бути реалізовані без прийняття відповідних
підзаконних нормативно-правових актів. Станом на сьогодні не сформовано уповноваженого органу з оцінки відповідності, не створено відповідного реєстру, не визначено графічне
зображення Державного логотипу для позначення «органічний продукт».
Як наслідок, можемо зауважити, що адміністративно-правове регулювання виробництва
та обігу органічної продукції потребує удосконалення, зокрема, належного нормативно-правового регулювання, що надасть можливість для ефективного здійснення відповідних заходів
державного нагляду та контролю у цій сфері.
А поки що споживачам залишається хіба що бути пильними під час вибору сільськогосподарської продукції, знати про відмінність між виробництвом органічної продукції та виробництвом традиційної (неорганічної) продукції, про яку також йдеться у Законі. Тому, щоб не
бути обманутим, потрібно звертати увагу на такі дві обов’язкові деталі: маркування продукції
як «органічної» та назва сертифікаційного органу, який тестував продукцію. Про це наголошував журналістам директор сертифікаційного органу «Органік стандарт» С. Галашевський на
прес-конференції Донецького прес-клубу [1]. Він також пояснив, як можна розпізнати кінцевий органічний продукт на полицях магазину. За його словами, він повинен мати свій паспорт,
так званий сертифікат органічного виробництва, який видає той контролюючий орган, що
проводить сертифікацію. Крім того, готова продукція також має містити низку обов’язкових
позначень, а саме: чітко вказано, що це продукт органічний, за якими стандартами його сертифіковано, хто його сертифікував — зазвичай це або код, або назва сертифікаційної компанії.
З цією метою директором «Органік стандарт» було затверджено Інструкцію з приймання орга
нічних продуктів (версія від 1 червня 2011 р.). Ця Інструкція призначена для супермаркетів,
торгівельних організацій, підприємств, залучених у будь-які торгівельні відносини, пов’язані
з органічною продукцією. Документ є помічником для персоналу, що задіяний у прийманні органічних продуктів із метою запобігання потрапляння у торговельну мережу органічних
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продуктів, що не пройшли процедуру сертифікації, неправильно марковані чи не супроводжуються відповідними документами, що є обов’язковим відповідно до вимог стандартів. Документ розроблений «Органік стандарт» з урахуванням положень та вимог Постанови Ради ЄС
№ 834/2007, № 889/2008. В Інструкції зазначається, що при прийманні органічних продуктів
повинно бути перевірене: маркування, наявний діючий сертифікат, супроводжуючі документи
(товаро-транспортна накладна). Також зазначається, яку інформацію повинно містити маркування органічної продукції, зокрема: найменування та адреса оператора і, відповідно, власника або продавця продукту; назва продукту та посилання на органічний метод виробництва;
найменування та/або код органу контролю або контролюючої інстанції, під контролем яких
знаходиться оператор; відповідну партію товару з обліковою документацією.
У випадку, якщо на маркуванні присутній органічний логотип (євролисток), повинні
бути також нанесені на маркуванні такі вказівки: сам логотип (євролисток); кодовий номер
контролюючої інстанції або органу контролю, до юрисдикції яких відноситься оператор,
який здійснив останню виробничу або підготовчу операцію; місце, де було вирощено сільськогосподарську сировину, з якої складається продукт.
Сертифікат на органічну продукцію — є підтверджуючим документом, що видається акредитованими сертифікаційними органами операторам/переробникам, що є сертифікованими
відповідно до вимог Постанови Ради ЄС № 834/2007, № 889/2008 та надає таким виробникам
право маркувати цю продукцію як органічну. Цей сертифікат (копія) повинен супроводжувати кожну партію органічної продукції.
Зауважимо, що згадана вище Інструкція не є законодавчим нормативним актом, а тому
має суто рекомендаційний характер, і недотримання її положень не може бути підставою для
притягнення винних осіб до адміністративно-правової відповідальності. Хоча ст. 11 Закону
України встановлює, що державний нагляд (контроль) за виробництвом та обігом органічної
продукції (сировини) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі, а система державного нагляду (контролю) має забезпечити можливість простежити кожен продукт на стадіях виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної
продукції (сировини) з метою гарантування споживачу відповідності виробленої органічної
продукції (сировини) вимогам, встановленим цим Законом.
Стаття 29 Закону встановлює, що використання державного логотипа та маркування
органічної продукції (сировини) для позначення органічних продуктів є обов’язковими.
Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених
безпосередньо суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції (сировини), чи їх об’єднаннями. Державний логотип складається з напису
«органічний продукт» та відповідного графічного зображення. Не допускається використання напису «органічний продукт» у власних назвах продуктів та торговельних марках при
рекламуванні, а також у випадку маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного виробництва. Використання державного логотипа встановленого
зразка та маркування органічної продукції (сировини) здійснюються за наявності відповідного сертифіката. На маркуванні також зазначаються кодові номери органу, який здійснив
підтвердження відповідності. Також у п. 6 цієї статті зазначається, що маркування продукції,
яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного виробництва, здійснюється з використанням державного логотипа «продукт на стадії переходу до органічного виробництва».
На нашу думку, таке маркування призведе до ситуації на кшталт маркування продукції надписом «Без ГМО». Залишається незрозумілим, навіщо маркувати продукцію, яка не є органічною і не отримала відповідного сертифікату, подібним написом. У пункті 6 ст. 30 Закону
вказано, що у разі, якщо після закінчення перехідного періоду результати оцінювання незадовільні, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політи-
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ки у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за заявою особи,
яка виявила намір перейти на органічне виробництво, може продовжити термін перехідного
періоду. Тобто результати оцінювання можуть бути незадовільними, а продукція весь цей
час маркується як «продукт на стадії переходу до органічного виробництва». Вважаємо, що
така ситуація може призвести до певних зловживань з боку виробників, оскільки напис «продукт на стадії переходу до органічного виробництва» несе певне психологічне навантаження,
створюючи у споживача відповідні асоціації з «натуральністю» та безпечністю цього продукту порівняно з іншими. Тому пропонуємо виключити абзац 2 з п.6 ст. 29 Закону
На нашу думку, інформація, яку повинно містити маркування органічної продукції, зазначена в Інструкції з приймання органічних продуктів, що затверджена директором «Органік стандарт» С. Галашевським, є більш повною та докладною, а тому вважаємо за необхідне
відтворити вказану інформацію в окремому нормативному акті — Порядку маркування органічної продукції.
Щодо проблем і перспектив виробництва та реалізації вітчизняних органічних продуктів
харчування слід зазначити, що у Федерації органічного руху щодо екологічних перспектив
України налаштовані оптимістично. Відповідно до Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року планується стимулювати ведення органічного сільського господарства, створити систему його сертифікації та збільшити показник вирощування органічних культур до 10 % [2]. Проте завідувач сектору міжнародних проектів Інституту
агроекології та економіки природокористування НААН України М. Козловська вказує на
інші проблеми, на які можновладці не звернули уваги. «В умовах СОТ на всі напрями ринку
мали б бути державні програми, і дуже добре було б суспільству поцікавитись, а чи вони є?
У нас внутрішній органічний ринок дуже слабкий, дуже мало інформації про переваги цієї
продукції» [3].
Рух органічних виробників України розпочав власний проект «Аналіз ринку роздрібної
торгівлі органічними продуктами в Україні». На проведеній прес-конференції члени Руху поінформували громадськість, що завданнями проекту стане:
• визначення переліку операторів роздрібної торгівлі, які працюють з органічним сектором;
• аналіз асортименту органічної продукції у спеціалізованих магазинах, мережах роздрібної торгівлі, інтернет-магазинах;
• дослідження представленості органічних продуктів у магазинах (наявність окремих полиць, навігаторів, підкладок, позначок тощо);
• аналіз термінів для позначення органічної продукції («біо», «еко», «органік»), які використовують магазини, щодо їх коректності та відповідності;
• встановлення того, чи є розмежування між органічними продуктами та фермерськими
(чітка ідентифікація);
• аналіз рівня обізнаності продавців-консультантів щодо органічної продукції;
• дослідження рівня доступності органічних сертифікатів виробників для пересічного
споживача [3].
Спостерігається постійне збільшення попиту на органічні товари і, відповідно, справжні
органічні виробники намагаються його задовольнити. Особливо це вдається завдяки постійному активному діалогу безпосередніх виробників органічних продуктів зі споживачами.
Цьому сприяють презентації товарів під час проведення виставок, ярмарок у багатьох регіонах України. Як приклад можна навести регулярне проведення у Києві на Контрактовій площі Всеукраїнського Ярмарку органічних продуктів, який організовує Федерація органічного
руху України у співробітництві з Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета»,
за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Київської міської
державної адміністрації. Під час Ярмарку десятки справжніх сертифікованих органічних ви-
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робників пропонують продукцію за досить помірними цінами. Основною метою проведення
таких ярмарок є ознайомлення споживачів з органічною продукцією, її перевагами, смаковими якостями.
Список використаних джерел
1.
2.
3.

Галашевський С. Прес-конференція Донецького прес-клубу / С. Галашевський [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://wwwpclub.dn.ua/.
Ринок органіки в Україні: стан та перспективи // Агробізнес сьогодні. — 2012. — № 12 (235)
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www. agrobusiness. com. ua /component/ content/
article/ 806.
Прес-конференція «Псевдоорганік чи сертифікований органік? Імена, факти, коментарі» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.antre.kiev.ua/pages/menu.2971.html.

Маланчук Т. В. Проблеми маркування органічної сільськогосподарської продукції
У статті досліджуються питання щодо проблем належного нормативно-правового регулювання виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції; ефективності державної політики у
сфері органічного виробництва; створення відповідної системи контролю на всіх етапах виробництва
органічної продукції, а також процедури інспектування та сертифікації її виробництва і переробки;
проблеми маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного вироб
ництва.
Ключові слова: органічне виробництво, органічний продукт, виробники органічної продукції, сертифікація органічної продукції, сертифіковане виробництво, маркування органічної продукції.
Маланчук Т. В. Проблемы маркировки органической сельскохозяйственной продукции
В статье исследуются вопросы, касающиеся проблем надлежащего нормативно-правового регулирования производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции; эфективности госсударственной политики в сфере органического производства; создания соответствующей системы
контроля на всех этапах производства органической продукции, а также процедуры инспектирования
и сертификации ее производства и переработки; проблемы маркировки продукции, которая находится на стадии переходного периода к органическому производству.
Ключевые слова: органическое производство, органический продукт, производители органической
продукции, сертификация органической продукции, сертифицированное производство, маркировка
органической продукции.
Malanchuk T. Marking problems of organic agricultural products
Issues of proper normative and legal regulation of production and turnover of organic agricultural products;
efficiency of state policy in the sphere of organic production; development of the appropriate control system at
all stages of organic products manufacture and also procedure of inspection and certification of its manufacture
and processing are under investigation in the article. Problems of marking of organic agricultural products by
means of provisions analysis of the Law of Ukraine On production and turnover of organic agricultural products
and raw materials (hereinafter referred to as Law), including the problems of marking the products being at
transition stage to organic production were considered. In particular, it is stated in the Law that marking the
products being at transition stage to organic production is performed using state logotype «product at transition
stage to organic production». We think that such situation can cause certain misuses on the part of producers as
note «product at transition stage to organic production» has certain psychological stress creating in consumer the
appropriate associations with «naturality» and safety of this product in comparison to others. It was established
that despite of progressiveness of the Law the majority of its provisions remain declarative as they can’t be
implemented without adoption of proper sublegal normative and legal acts. Nowadays no the authorized body
for conformity assessment was formed, no proper register was created, no graphic image of state logotype for
marking «organic product» was determined. Thus, the author made a conclusion that administrative and legal
regulation of production and turnover of organic products needs to be improved, especially of proper normative
and legal regulation that will enable effective implementation of the corresponding measures of state supervision
and control in this sphere.
Key words: organic production, organic product, manufacturers of organic products, certification of organic
products, certificated production, marking of organic products.
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ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ
В КОНТЕКСТІ ЇЇ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК

Н

езважаючи на підвищену увагу, приділену останнім часом такому нехарактерному для
вітчизняної юридичної системи явищу, як судова правотворчість, на жаль, слід констатувати, що цей юридичний феномен все ще залишається малодослідженим в українській науковій літературі. Ефективне дослідження будь-якого явища юридичної дійсності є можливим лише за умови надання дефініції такому явищу та визначення його характерних ознак.
Це відкриває шлях для онтологічного осмислення заданої проблематики. Очевидно, що дефініція судової правотворчості має бути надана через визначення ознак, які відрізняють її від
класичної правотворчості, що здійснюється парламентом.
Поняття «судова правотворчість» було об’єктом дослідження Н. Гураленко, М. Козюбри,
П. Куфтирєва, Б. Малишева, М. Марченка, С. Погребняка, Є. Сем’янова, С. Чередниченка, С. Шевчука та ін. Проте слід констатувати, що проблематика судової правотворчості в
Україні залишається все ще малодослідженою, а комплексних праць із дослідження такого
юридичного феномену бракує.
Метою цієї статті є науковий аналіз наданих у юридичній літературі визначень поняття
«судова правотворчість» та її характерних ознак, а також надання власного авторського визначення.
У вітчизняній науковій літературі можна віднайти визначення судової правотворчості як
«зумовленої об’єктивними суспільними закономірностями комплексної діяльності судів, що
складається з розумово-пізнавальних операцій, у результаті яких у супроводжуваній системі
джерел права з’являються нові елементи — акти судової правотворчості» [1, с. 10]; як «особ
ливої процесуальної діяльності спеціально-уповноважених судових органів, що спрямована
на встановлення нормативно-правових приписів» [2, с. 5]; як «діяльності вищих органів судової влади, результатом якої є створення, зміна, тлумачення або скасування правових норм»
[3, с. 6]; як «специфічної діяльності органів судової влади, спрямованої на встановлення,
зміну та скасування юридичних норм» [4, с. 28]; як «особливого виду правотворчості, який
є процесом здійснення судовою владою правотворчої функції у поєднанні із її правозастосовною та інтерпретаційною функціями при розгляді конкретної справи, результатом якої є
правові позиції (правоположення), що містяться у мотивувальній частині акта судової влади»
[5, с. 54]; як «герменевтико-правової діяльності, спрямованої на з’ясування змісту права та
обґрунтування рішення у справі» [6, с. 5].
Як бачимо, всі перелічені вище визначення нічим кардинальним одне від одного не відрізняються. Головний акцент робиться на діяльності (або процесуальній, або герменевтико-правовій, або діяльності, що складається з розумово-пізнавальних операцій) судів та результаті такої діяльності (створення юридичної норми, «правової позиції», що міститься у
судовому акті).
Одна з найдавніших та найпопулярніших американських юридичних енциклопедій —
Юридичний словник Блека (Black’s Law Dictionary) зазначає, що термін «витворене суддями
право» (judge-made law) вживається для позначення судових рішень, які ухвалюються на підставі тлумачення відмінного від змісту законодавчого акта, або заснованих на розумінні щодо
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якого законодавство взагалі відсутнє [7, с. 654]. Тобто у такому визначенні акцент робиться
на протиставленні законодавства та судового рішення. В українській юридичній системі таке
протиставлення більшістю науковців та юристів було б розцінено як порушення законності — першої засади судочинства, передбаченої ст. 129 Конституції України, та було б піддано
своєрідній «юридичній анафемі». Проте судова правотворчість відсутня у випадку несупереч
ності існуючої норми та власного розуміння суддею права, яке необхідно застосувати для
вирішення судової справи і забезпечення справедливості та певної соціальної рівноваги між
сторонами спору. Саме можливість виходу суду за межі, встановлені законодавцем або взагалі ухвалення судового рішення на підставі праворозуміння відмінного від законодавчого
припису, і є суттю судової правотворчості, а не абстрактне створення, зміна, тлумачення або
скасування правових норм.
На нашу думку, при визначенні судової правотворчості головний акцент треба робити на
її підставах. Перелічімо їх.
Першою підставою є відсутність законодавчої або прецедентної норми, згідно з якою
можна вирішити судову справу. Як правило, це так звані прогалини в законі, коли для вирішення судового спору не може бути застосовано жодної, передбаченої законодавцем, норми.
По-друге, підставою судової правотворчості є необхідність «модифікації» існуючої законодавчої або прецедентної норми до фактичних обставин судової справи. К. Ллевеллін зазначав,
що суди не застосовують юридичні норми. Вони або розширюють, або звужують їх, і в одному,
і в другому випадку творчість неминуча. Це пояснюється тим, що, будучи, по суті, серією слів,
зв’язком лінгвістичних символів, будь-яка норма має приховану здатність до розширення. Помиляючись щодо природи мови, сприймаючи слова як щось із фіксованим вмістом, юристи
часто самі не помічають зробленої ними прихованої роботи з нормою, яка полягає в її переформулюванні [8, с. 1007]. У своїй більшості юридичні норми є лише абстрактними моделями
життєвих ситуацій, які потребують нормативного регулювання. Проте очевидним є те, що законодавець не може передбачити та формалізувати у законі абсолютно всі моделі поведінки та
життєві ситуації, а тому конкретним застосуванням норми до фактичних обставин займається
саме суд, який займається або правозастосуванням, або правотворчістю.
Третьою підставою є заперечення законодавчої або прецедентної норми і вирішення
справи на підставі альтернативного праворозуміння. Така підстава судової правотворчості яскраво простежується у повноваженнях та діяльності Верховного Суду США, направлених на конституційний контроль та скасування законодавчих актів як таких, що
суперечать Конституції США. Для вітчизняного юриста така підстава судової правотворчості є найсуперечливішою, оскільки йде в розрізі конституційної засади законності
судочинства.
Ігнорування підстав судової правотворчості веде до концептуальних помилок у її характеристиці. Так, Є. Сем’янов зазначає, що «судова правотворчість здійснюється шляхом часткового перегляду вже існуючих норм права, виданих органами законодавчої або виконавчої
влади» [9, с. 7]. По-перше, така характеристика виключає можливість перегляду норм права,
сформульованих у судових прецедентах (така практика є поширеною у США); по-друге, не
враховує можливості судової правотворчості у випадку відсутності будь-якого нормативного
підґрунтя.
Які ж характерні ознаки судової правотворчості, що вирізняють її з-поміж інших видів
правотворчості?
І. Особливим є суб’єкт судової правотворчості — суд. На відміну від законодавчих орга
нів, правотворчість для суду не є основною функцією. Традиційно основною функцією
суду виділяють здійснення правосуддя, тобто правове та справедливе вирішення спорів між
суб’єктами права. Правосуддя є цивілізованим способом привнесення справедливості у життя суспільства шляхом розв’язання юридичних конфліктів.
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При цьому судова правотворчість постає похідним результатом здійснення правосуддя.
Здійснення правосуддя є можливим і без судової правотворчості, у випадку коли писана законодавча норма є конкретною, або прецедентна норма є актуальною для вирішення спору.
При цьому, якщо здійснення правосуддя є можливим без судової правотворчості, то судова
правотворчість є неможливою поза здійсненням правосуддя. Більше того, Б. Малишев слушно зазначає, що судова правотворчість є одним із елементів механізму досягнення мети правосуддя [10, c. 55].
При цьому роль судді-правотворця не можна зводити до класичної моделі законодавця.
Законодавці займаються абстрактною правотворчістю та створюють юридичну норму для
врегулювання деякої можливої життєвої ситуації. Тобто ціллю законодавців є певна сфера суспільних зв’язків, яка, на думку цих же законодавців, потребує регламентації шляхом
ухвалення закону або внесення змін до вже існуючого. У той же час судова правотворчість
направлена на конкретну вже існуючу життєву ситуацію, спір в якій і призвів до звернення
суб’єкта права до суду. При цьому прагматичне прагнення судді до найефективнішого вирішення конкретної судової справи призводить до створення юридичної норми, яка буде застосовною і до аналогічних ситуацій.
ІІ. Так як суб’єктом судової правотворчості є суд (суддя або судова колегія), то особливістю
судової правотворчості є тісна пов’язаність з індивідуальним праворозумінням. Законодавча
правотворчість є, як правило, результатом колективного, так би мовити, компромісного праворозуміння, часто пов’язаного з політичними переконаннями парламентарів. У той же час
судова правотворчість має індивідуальний характер. Навіть судові колегії ухвалюють рішення одноголосно, або з викладенням окремих думок, які, наприклад, у діяльності Верховного
Суду США мають важливе значення для подальшої судової практики.
Судова правотворчість є результатом конкретного уявлення суду про такі філософсько-правові категорії, як сутність права, цінність права, справедливість, а також результатом прагматичного прагнення максимізації результату вирішення судового спору та впливу судового рішення на забезпечення прав та свобод як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому.
При цьому тип праворозуміння судді (позитивістське, юснатуралістське, соціологічне, реалістичне тощо) може визначати як результат судового процесу, так і налаштованість судді на
створення нової юридичної норми.
Зважаючи на те, що ми не розглядаємо здійснення правосуддя поза межами діяльності
та праворозуміння судді, ми фактично ототожнюємо поняття судової правотворчості та суддівської правотворчості, проте застосовуємо саме термін «судова правотворчість», оскільки
в поняття «суд» ми включаємо як суддю як особистість, так і судову колегію як об’єднання
таких особистостей.
ІІІ. Судова правотворчість є результатом розгляду конкретної судової справи, в процесі
якої виникає необхідність створення нової юридичної норми. Хоча судова правотворчість є
виключно прерогативою судді, проте ініціювання, так би мовити, «зачаття» процесу судової
правотворчості, здійснюється внаслідок пред’явлення позову іншим суб’єктом — позивачем
у судовому процесі. Прив’язаність судової правотворчості до розгляду конкретної судової
справи інколи характеризується як казуальність (від лат. «сausa» — справа, привід). Тобто,
якщо причиною судової правотворчості є необхідність створення нової норми, то приводом є
ініціювання суб’єктами права судового розгляду спору шляхом звернення до суду. На відміну
від законодавця, суд не може самостійно ініціювати створення юридичної норми, оскільки
не може самостійно ініціювати судовий процес за відсутності звернення позивача за захистом своїх прав.
М. Марченко називає таку особливість «ретроспективним характером суддівського права». Під ретроспективністю форм суддівського права і його змісту він має на увазі формування їх в процесі правотворчої діяльності судів на основі і з приводу вже наявних фактів (ex post
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factum) [11, с. 57]. Слід зауважити, що судова правотворчість не обмежується лише ретроспективністю. Як зазначав суддя Р. Трейнор, «суди здійснюють креативну роботу, коли вважають,
що норма втратила зв’язок з дійсністю, тому від неї слід відмовитись або змінити її для того,
щоб вона відповідала новим умовам та моральним цінностям». Їх роль полягає у «прагматичному пошуку рішень» та у тому, щоб «викувати нові норми, які поважатимуть цінності минулого, переживуть випробування розумом та досвідом, а також пройдуть перевірку сучасними
цінностями» [12, с. 232]. Тобто судова правотворчість відзначається також проспективним
характером, оскільки крім вирішення конкретного спору відзначається прагматичною спрямованістю на максимізацію результату та забезпечення найбільшої його ефективності у майбутньому. Крім того, якщо судова правотворчість породжує нову юридичну норму, то така
норма є застосовною не лише до сторін конкретного судового спору, а й набуває, завдячуючи
прецедентній силі рішення, обов’язкової сили і на майбутнє та стає застосовною і при розгляді аналогічних судових справ.
ІV. Судова правотворчість проявляється в особливій формі — акті судової правотворчості
(судового прецеденту).
Прагматична спрямованість судді на досягнення результату призводить до постановлення судового рішення, яке, по-перше, має справедливо та ефективно (принаймні на думку суду) вирішити судовий спір та, по-друге, містити в собі юридичну норму, яка набуває
загальнообов’язкового характеру при вирішенні наступних аналогічних судових справ. Перша складова такого результату, а саме вирішення спору, є характерною як для правозастосовного, так і для правотворчого судочинства. Друга складова — так би мовити, «побічний
ефект» вирішення справи, що призводить до створення судом права, власне, і є характерною
особливістю судової правотворчості.
V. Особливим є результат судової правотворчості — прецедентна норма права. У судовій
правотворчості та прецедентному праві великого значення набуває процедура юридичного
обґрунтування. Щоб визначити правило, встановлене судовим рішенням, необхідно виділити регулятивне узагальнення винесеного по справі рішення. При цьому таке регулятивне узагальнення і є прецедентною юридичною нормою. В англо-американській юридичні системі в
такому випадку використовується поширеніший термін ratio decidendi.
Прецедентна юридична норма відрізняється від класичної законодавчої норми меншим
ступенем формалізації, а для її виявлення, формулювання та застосування необхідною є
особлива юридична техніка, що використовується судовими юристами. Ratio decidendi формулюється у мотивувальній частині рішенні і може бути виокремлено внаслідок логічного
(дедуктивного) та герменевтичного аналізу тексту судового рішення, у якому особливу увагу слід приділити дослідженим судом фактичним обставинам справи, існуючим юридичним
нормам, на які посилався суд, їх відповідності суспільним умовам, у яких приймається судове
рішення, прагматичним та утилітаристським прагненням суду.
Крім того, на нашу думку, результатом судової правотворчості постає не стільки юридична норма у класичному розумінні (наприклад, стаття закону, яка складається з гіпотези,
диспозиції та санкції в різних поєднаннях цих складових), а юридичний принцип, який є
застосовним при певній сукупності фактів судової справи та прагматичних прагнень до найефективнішого суспільного результату розгляду такої справи. Тому слід вести мову не лише
про юридичну норму, що є результатом судової правотворчості, а й про юридичний принцип,
застосовний у подальшому для вирішення аналогічних судових справ.
Ми не можемо погодитися із Н. Гураленко та Б. Малишевим, які до особливостей судової
правотворчості відносять необхідність санкціонування результатів судової правотворчості з
боку вищого законодавчого органу шляхом видання спеціального закону або шляхом мовчазної згоди [1, с. 6; 13, с. 250]. Навряд чи політична воля парламенту може бути направлена на санкціонування рішень, якими скасовуються прийняті таким парламентом закони. Як
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відомо, загальновизнаними (хоча і не передбаченими Конституцією США) є повноваження
Верховного Суду США з перегляду законодавства, прийнятого Конгресом, на предмет відповідності Конституції. У таких випадках жодного санкціонування таких рішень Верховного
Суду США не вимагається, більше того, навряд чи таке санкціонування політично можливе, адже у такому випадку Конгрес фактично б визнав, що займається антиконституційною
нормотворчістю. На нашу думку, в такому випадку можна вести мову про прийняття судової
правотворчості, зважаючи на визнання та повагу до правотворчих повноважень судів, проте
не про санкціонування, хоча б у формі мовчазної згоди.
На підставі дослідженого вище можемо визначити судову правотворчість як діяльність
суду під час розгляду судової справи (обумовлену необхідністю подолання прогалин у нормативно-правових актах, або відсутністю відповідної прецедентної норми, або необхідністю
конкретизації вже існуючої юридичної норми, або її заперечення), результатом якої постає
норма права (в тому числі й така, що змінює або скасовує вже існуючу норму) або принцип,
формалізований у мотивувальній частині судового рішення та обов’язковий для застосування при розгляді аналогічних судових справ.
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Мартиненко О. О. Поняття судової правотворчості в контексті її характерних ознак
У статті проаналізовано дані у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі визначення поняття
«судова правотворчість». Окрема увага приділена підставам судової правотворчості, без яких її здійснення є неможливим. За результатами аналізу характерних ознак судової правотворчості дано авторське визначення цього юридичного явища.
Ключові слова: правосуддя, судова правотворчість, судовий прецедент, юридичний прагматизм.
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Наулік Н. С. Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів…
Мартыненко А. А. Понятие судебного правотворчества в контексте его характерных признаков
В статье проанализированы данные в отечественной и зарубежной научной литературе определения понятия «судебное правотворчество». Особое внимание уделено основаниям судебного правотворчества, без которых осуществление судебного правотворчества является невозможным. По результатам анализа характерных признаков судебного правотворчества дано авторское определение
данного юридического явления.
Ключевые слова: правосудие, судебное правотворчество, судебный прецедент, юридический прагматизм.
Martynenko О. The concept of judicial law-making in context of its distinctive features
The article reviews definitions of the judicial law-making given in domestic and foreign science literature.
Author defines their similarities and notes weaknesses of some definitions. Special attention paid to the reasons
of judicial law-making, without which it can’t exist. Author proposes to focus on the reasons of judicial lawmaking in its definition. In addition, the article lists the distinctive features of judicial lawmaking that distinguish
it from the classical parliamentary lawmaking. According to the analysis of the characteristic features of judicial
law-making the author‘s definition of this legal phenomenon is given. It differs from other definitions due to
focusing on the reasons of judicial law-making and referring judicial principle to the result of judicial lawmaking.
Key words: judge-made law, judicial precedent, justice, legal pragmatism.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ ПРО ПЕРЕДАЧУ
В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

В

ідповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [1].
У сучасних умовах передача комунального майна в оренду є одним із заходів, спрямованих на забезпечення підвищення ефективності його використання. Причому за допомогою
оренди задовольняються інтереси як орендодавця (шляхом отримання орендної плати за передане в оренду майно), так і орендаря (шляхом використання орендованого майна для досягнення власної мети).
Правові принципи функціонування комунальної власності та її економічної природи визначено в Конституції України, відповідно до норм якої, комунальна власність є власністю
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територіальної громади. Отже, суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада, а від її імені — орган місцевого самоврядування.
Прокурорські перевірки засвідчили, що нерідко посадовими особами органів місцевого
самоврядування, які згідно з законодавством України повинні забезпечувати схоронність
комунального майна, його ефективне використання, допускають порушення закону, у тому
числі і кримінально-караного характеру.
Діяльність прокуратури України досліджували багато вітчизняних вчених, зокрема:
Є. Блажівський, Л. Грицаєнко, В. Долежав, Ю. Дьомін, І. Козьяков, М. Косюта, О. Литвак,
О. Михайленко, О. Медведько, М. Мичко, М. Руденко, Г. Середа, О. Толочко, П. Шумський,
В. Чечерський М. Якимчук та ін.
Більшість досліджень присвячені діяльності прокуратури у сфері кримінального та кримінального процесуального права, що зумовлено реформуванням прокуратури відповідно до
вимог Європейського співтовариства.
Однак відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 121 Конституції України прокуратура здійснює нагляд за
додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими
особами [1].
Саме тому метою статті є аналіз нормативно-правового регулювання організації прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів про передачу в оренду комунального майна.
Правові відносини оренди рухомого та нерухомого комунального майна визначено Законом України від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» (далі — Закон) зі змінами та доповненнями. Відповідно до ст. 2 цього Закону під орендою
слід розуміти засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності [2].
Особливістю положень Закону є регулювання двох груп відносин: 1) організаційні, що
охоплюють порядок передачі в оренду державного або комунального майна та 2) майнові, що
складаються між орендодавцем та орендарем щодо використання державного чи комунального майна.
Важливою складовою нагляду за додержанням законів, спрямованих на захист економічних інтересів громадян і держави від неправомірних посягань, є нагляд за додержанням законів у сфері комунальної власності, у тому числі оренди комунального майна.
Перевірка відповідно до Положення про порядок проведення перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затвердженого наказом Генерального прокурора
України від 12 листопада 2012 р. № 111 [3], це спосіб здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, який з моменту прийняття постанови про проведення перевірки дає право на
вчинення дій, зазначених у пунктах 3, 4, 5 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» [4].
Основною передумовою ефективного захисту фінансово-економічних інтересів держави,
у тому числі в сфері комунальної власності, є належна організація нагляду за додержанням і
застосуванням законів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про прокуратуру», наказом Генерального прокурора України від 7 листопада 2012 р. № 3гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів» та Положенням про
порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затвердженого наказом Генерального прокурора України від
12 листопада 2012 р. № 111.
Організація проведення перевірок складається із трьох етапів: підготовки, проведення перевірки, реалізації результатів.
Підготовка до проведення перевірки здійснюється шляхом аналізу стану законності та заходів щодо її забезпечення, опрацювання документів, вивчення доводів, викладених у пись-
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мовому зверненні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх
рівнів, фізичних та юридичних осіб.
Готуючись до перевірки за додержанням законів у сфері оренди комунального майна, на
підставі інформації отриманої законним шляхом, прокурор визначає суб’єкти, які слід перевіряти у цьому випадку. До них належать: органи місцевого самоврядування та створені у
них відділи (управління, департаменти) комунального майна, юридичні відділи; комунальні
підприємства; орендарі комунального майна; суб’єкти оціночної діяльності. Також прокурор
визначає питання, які підлягають з’ясуванню під час перевірки.
Підставою для проведення перевірки можуть бути письмові звернення органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб,
що свідчать про можливі порушення законності, а також за власною ініціативою прокурора.
Новелою сьогодення є використання даних офіційних веб-сайтів, де розміщується інформація про об’єкти, що плануються до передачі в оренду, потенційні об’єкти приватизації та
оренди, реєстри укладених договорів тощо.
Особливістю проведення прокурорської перевірки у сфері додержання порядку передачі
та використання орендованого комунального майна є чітке визначення переліку суб’єктів,
що підлягають перевірці, аналіз повноважень їх посадових осіб, ознайомлення з документами, нормативно-правовими актами, якими відповідний суб’єкт уповноважений на здійснення управління, використання, відчуження об’єктів державної та комунальної власності,
а також якими закріплено порядок вчинення зазначених дій.
Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» прокурор має право:
1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності без особливих перепусток, де такі
запроваджено;
2) витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження,
інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення, мати доступ до відповідних інформаційних баз даних державних
органів;
3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих
експертиз;
4) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому
числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або інформацію з
обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру у визначений ним розумний строк зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо
операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов’язаних
з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення,
у тому числі шляхом виклику відповідної особи до органу прокуратури.
Зважаючи на це, основними питаннями, які підлягають з’ясуванню під час прокурорської
перевірки, є такі: чи компетентним органом прийнято рішення щодо передачі майна в оренду; чи не включено майно до переліку об’єктів оренди, що не можуть бути надані в оренду,
визначеного ч. 2 ст. 4 Закону; додержання сторонами установленого законом порядку укладення договору оренди; дотримання органом місцевого самоврядування вимог щодо роз-
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міщення в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців
оголошення про намір передати майно в оренду або відмову в укладенні договору оренди та
повідомлення про це заявника протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди
з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, а в разі якщо заява про оренду
майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна,
крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації; законність проведення конкурсу
на право оренди, дотримання усіх строків і порядку його проведення; законність відмови
у передачі об’єктів в оренду згідно з вимогами ст. 9 Закону; чи проводилася оцінка об’єкта
оренди перед укладенням договору оренди чи продовженням його дії, якщо така оцінка була
зроблена більш як три роки тому; чи передбачені договором оренди усі істотні умови, чи відповідає він типовому договору оренди та чи виконуються вони орендарем; законність користування майном орендарем після спливу терміну оренди у разі, якщо договір оренди не продовжено; чи використовується орендоване майно за цільовим призначенням; правомірність
передачі комунального майна в суборенду; своєчасність сплати орендної плати та додержання порядку її використання, що визначається органом місцевого самоврядування.
Статтею 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної
власності сформульовано як право територіальної громади безпосередньо та через органи
місцевого самоврядування володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і у своїх інтересах належним майном [5].
З урахуванням викладеного під час перевірки працівниками прокуратури звертається увага на додержання вимог законодавства з питань управління державною і комунальною власністю, у тому числі володіння, користування і розпорядження майном (включаючи сферу
транспорту), а також протидії його протиправному захопленню (рейдерство), запобігання
банкрутству державних та комунальних підприємств, дотримання корпоративних прав держави та територіальних громад.
Дії, передбачені пунктами 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про прокурату», можуть
бути вчинені виключно під час проведення перевірки в порядку, передбаченому ст. 21 цього
Закону.
При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право: 1) вносити подання; 2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування; 3) звертатися до суду в передбачених законом
випадках.
Реалізація результатів перевірки залежить від кількості виявлених порушень, їх чисельності та повинна спрямовуватися не тільки на усунення, а й сприяти їх запобіганню.
За результатами перевірки складається доповідна записка, у якій зазначаються: підстави
проведення перевірки; фактичні дані, встановлені у ході її здійснення; встановлені порушення законів та пропозиції щодо вжиття заходів прокурорського реагування для їх усунення,
притягнення до відповідальності винних службових осіб, відшкодування завданих збитків;
пропозиції щодо можливості повернення оригіналів документів у разі їх витребування під
час перевірки. Довідка підписується прокурором, який здійснив перевірку, та погоджується
керівником прокуратури, що прийняв постанову.
Слід урахувати, що в статтях 23, 24 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури» [6] наведено перелік
документів реагування на усунення виявлених порушень (подання, постанова прокурора).
У разі виявлення під час перевірки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, прокурор вирішує питання в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, при цьому відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. Досудове розслідування за результатами самостійного виявлення
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у ході здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів кримінального правопорушення розпочинається у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом
України, наказом Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. № 4 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» [7].
У разі виявлення інших порушень закону прокурор готує проекти документів реагування
відповідно до характеру виявлених порушень, зокрема: подання з вимогою щодо усунення
порушень закону, причин та умов, що їм сприяли; притягнення осіб до передбаченої законом
відповідальності; відшкодування шкоди; скасування нормативно-правового акта, окремих
його частин або приведення його у відповідність до закону; припинення незаконних дій чи
бездіяльності посадових і службових осіб (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»).
Подання вносяться прокурором з вимогою усунення порушень законодавства про державну і комунальну власність, приватизацію та оренду такого виду майна, причин цих порушень і умов, що їм сприяють.
Згідно з вимогами п. 12.1 наказу Генерального прокурора України від 7 листопада 2012 р.
№ 3гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів»
[8] у поданнях потрібно ставити питання про усунення порушень закону, причин та умов,
що їм сприяли, притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, відшкодування
шкоди, скасування нормативно-правового акта, окремих його частин, або приведення його
у відповідність до закону, припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб. Також слід неухильно дотримуватися вимог вказаного вище наказу щодо змісту
подання: зазначати особу, яка допустила порушення закону, суть порушення з обов’язковим
посиланням на норму закону, а також необхідність та строк вжиття посадовою особою або
органом відповідних заходів.
За результатами проведених перевірок прокурорам необхідно невідкладно направляти на
розгляд відповідному органу або посадовій особі винесені постанови про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності. У разі
виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення прокурор, його перший заступник, заступник виносить постанову про ініціювання
притягнення особи до адміністративної відповідальності (ст. 24 Закону України «Про прокуратуру»).
Протокол про адміністративне правопорушення (ст. 20 Закону України «Про прокуратуру»).
Позовна заява (заява), апеляційна скарга до суду у передбачених законом випадках (ст. 20 Закону України «Про прокуратуру»).
При виявленні в ході перевірок порушень законодавства, усунення яких вимагає представництва інтересів громадян і держави в судах, прокурор пред’являє відповідні позовні заяви.
Звернення до суду з позовною заявою застосовується з метою визнання недійсними: договору купівлі-продажу об’єкта приватизації; договору оренди; свідоцтва про власність; установчих документів і рішень про реєстрацію підприємств; у випадках необхідності відшкодування збитків тощо.
Отже, аналізуючи нормативно-правове регулювання організації прокурорського нагляду
за додержанням та застосуванням законів про передачу в оренду комунального майна, варто зазначити, що в умовах реформування прокуратури в Україні повноваження працівників
прокуратури зазнали певних змін. Однак очевидним є те, що при здійсненні нагляду працівники прокуратури зобов’язані вживати належних заходів щодо повного, об’єктивного та
оперативного встановлення обставин, за якими проводяться перевірки; не допускати упередженості та необ’єктивності при наданні правової оцінки діям (бездіяльності) посадових
осіб об’єктів перевірок та не розголошувати без дозволу керівника прокуратури їх результатів; додержуватися правил етичної поведінки тощо.
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Наулік Н. С. Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
про передачу в оренду комунального майна
Стаття присвячена аналізу організації прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про передачу в оренду комунального майна, зокрема окремим аспектам нормативно-правового
регулювання порядку проведення перевірок працівниками прокуратури у сфері оренди комунального
майна.
Ключові слова: комунальне майно, оренда, прокурорський нагляд, органи місцевого самоврядування.
Наулик Н. С. Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением и применением законов
о передаче в аренду коммунального имущества
Статья посвящена анализу организации прокурорского надзора за соблюдением законов о передаче в аренду коммунального имущества, в частности отдельным аспектам нормативно-правового регулирования порядка проведения проверок работниками прокуратуры в сфере аренды коммунального
имущества.
Ключевые слова: коммунальное имущество, аренда, прокурорский надзор, органы местного самоуправления.
Naulik N. Features of the organization prosecutorial supervision over the observance and application of the law
to lease public property
The article is devoted to the analysis of organization of directorate of public prosecutions after the observance
of laws on a transmission in the lease of communal property, in particular to the separate aspects normativelylegal adjusting of order of carrying out through of verifications the workers of office of public prosecutor in the
field of lease of communal property.
The author analyzes the legal regulation of supervision of the observance and application of the laws of
the lease of municipal property and noted that in a prosecution reform in Ukraine, the powers of prosecutors
undergone some changes. It is obvious that in supervising prosecutors are obligated to take appropriate measures
to complete, impartial and prompt the facts on which the checks are carried out; avoid bias and objectivity in
the provision of legal assessment of actions (inaction) of officials or not to disclose without the permission of the
prosecution of their results; follow the rules of ethical conduct and so on.
Key words: communal property, lease, directorate of public prosecutions, organs of local self-government.
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Р

івень демократичного розвитку суспільства і держави прямо пов’язані з ефективністю
функціонування фахових саморегулівних організацій, що представляють інтереси певної
професії, галузі чи сфери діяльності. Діюче законодавство не відповідає потребам і завданням
сьогодення та не вирішує питання ефективного функціонування фахових об’єднань у ринкових умовах. Зокрема, не визначено їх правовий статус і, найголовніше, місце й роль фахових
об’єднань у системі управління професіями, галузями чи сферами діяльності, а також порядок взаємодії з органами державної влади. Внаслідок відсутності конкретних повноважень,
фахові об’єднання не спроможні ефективно впливати на формування й реалізацію державної
політики на сучасному етапі.
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» (далі — Закон про оцінку) [1] легалізував нову професію — оцінювача. Цій тематиці присвячені праці Г. Шаркової [2], А. Науменко [3]. Але в цілому юридична наука приділяє недостатньо уваги проблемам оціночної діяльності. Серед інших положень, Законом про
оцінку передбачено самоврядування оцінювачів шляхом створення саморегулівних організацій. Але утворення та функціонування таких організацій пов’язане з великою кількістю
правових прогалин і колізій.
Мета цієї публікації — проаналізувати колізії законодавства про оцінку і про громадські
об’єднання в частині правового статусу організацій оцінювачів; узагальнити найбільш суттєві протиріччя; запропонувати шляхи подолання цих колізій.
Що ж таке «саморегулівна організація»? Цей термін міститься у ст. 26 Закону про оцінку,
що дає таке визначення саморегулівної організації оцінювачів: «Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об’єднують фізичних осіб, які
визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.
Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються
законодавством про об’єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим
Законом».
Отже, ця стаття прямо відсилає до Закону України «Про об’єднання громадян» (далі — Закон про об’єднання) [4]. Зазначимо, що вказаний закон був прийнятий 16 червня 1992 р. і
не містив поняття «саморегулівна організація». Таким чином, автори Закону про оцінку вже
допустили термінологічну неточність, але насправді таких колізій набагато більше.
1. Так, Законом про об’єднання (ст. 11) встановлено: «Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які
досягли 18 років». Але неможливо стати оцінювачем у 18 років! Стаття 15 Закону про оцінку
вказує, що «право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які
мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності». Отже, в найкращому ви-
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падку оцінювачем можна стати в 23–24 роки. Тобто громадяни 18-річного віку можуть стати
засновниками, але не учасниками саморегулівної організації оцінювачів.
Цю колізію організації оцінювачів долають різними способами. Автором проаналізовані
статути всіх саморегулівних організацій українських оцінювачів, які визнані Фондом державного майна України: Українського товариства оцінювачів, Союзу експертів України,
Асоціації фахівців оцінки, Всеукраїнської спілки експертів-оцінювачів, Спілки оцінювачів
землі, Спілки оцінювачів України, Асоціації оцінювачів України, Союзу оцінювачів України,
Асоціації спеціалістів банківської оцінки України [5].
Всі вони в своїх статутах допускають членство з 18 років. Це цілком зрозуміло, тому що
всі згадані організації запровадили членські внески в межах 120–150 грн і вкрай зацікавлені у
зростанні своїх рядів. Але ж як досягти цього зростання рядів?
Так, наприклад, Українське товариство оцінювачів (далі — УТО) використовує поняття
«дійсні учасники», «асоційовані учасники», «стажери УТО». У своєму «Положенні про членство» [6] УТО встановило, що дійсні учасники мають: «2.2. Наявнiсть закiнченої вищої освiти;
2.3. Наявнiсть квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача, отриманого в порядку, передбаченому
Законом України “Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в
Українi”; 2.4. Наявнiсть працевлаштування у складi суб’єкта оцiночної дiяльностi, визнаного
таким згiдно з Законом України “Про оцiнку майна, майнових прав та професiйної оцiночної
дiяльностi в Українi”».
«Асоцiйованими» учасниками УТО можуть бути «громадяни України, що досягли 18
рокiв, мають закiнчену вищу освiту, квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача (або документ, якiй
відповідно до Закону України “Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть в Українi” дає пiдставу на отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача) та
визнають Статут i iншi документи УТО, пiдтримують мету дiяльностi УТО та сплачують
вступний та рiчнi внески». Фактично «асоційовані» учасники — це особи, які не працюють у
складі суб’єктів оціночної діяльності.
«Стажерами» УТО можуть бути «особи, якi вiдповiдають наступним вимогам: 12.2. Наявнiсть
закiнченої вищої освiти; 12.3. Закiнчення базових курсiв з оцiнки майна та майнових прав та
проходження стажування вiдповiдно до ст. 15 Закону України “Про оцiнку майна, майнових
прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi”; 12.4. Сплати вступного та рiчних внескiв в
УТО». Тобто вони взагалі не є оцінювачами, тому що не склали кваліфікаційні іспити і не отримали кваліфікаційні свідоцтва. Це є прямим порушенням ст. 26 Закону про оцінку.
Асоціація фахівців оцінки в своєму «Положенні про членство» [7] запровадила «індиві
дуальне», «колективне» і «почесне» членство. Індивідуальними членами можуть бути: «громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які визнають Статут Асоціації, надають щорічну безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та подали
письмову заяву».
Колективними членами є: «трудові колективи юридичних осіб, що поділяють цілі та зав
дання Асоціації, сприяють її діяльності, визнають Статут Асоціації, надають щорічну безповоротну фінансову допомогу на користь Асоціації та подали письмову заяву». Тобто прибиральниця або водій оціночної компанії також можуть бути учасниками Асоціації фахівців
оцінки. Це також пряме порушення ст. 26 Закону про оцінку, що передбачає об’єднання
фізичних осіб.
І, нарешті, почесними членами можуть бути: «особи, які зробили значний внесок у розвиток оціночної діяльності в Україні». Зазначимо при цьому, що у всіх трьох випадках не
сказано ані слова про кваліфікаційні свідоцтва та інші кваліфікаційні вимоги, передбачені
Законом про оцінку.
Всеукраїнська спілка експертів-оцінювачів також має Положення про членство [8], згідно
з яким «членство в Спілці є індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами Спіл-
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ки можуть бути громадяни України віком від 18 років, які мають кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача, експерта або інший документ, що підтверджує право займатися оціночною та
експертною діяльністю, у тому числі в галузі грошової експертної оцінки земель, поділяють
мету та завдання Спілки, сплачують членські внески та беруть участь у діяльності Спілки».
З цього документа також випливає, що можна лише мати документи оцінювача, але не здійснювати практичну оціночну діяльність.
Подібні положення містять і документи Асоціації спеціалістів банківської оцінки України
(далі — АСБОУ): «Членами АСБОУ мають бути громадяни України, які: склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону
Україні “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”
або працівники оціночних компаній, які мають пряме відношення до діяльності АСБОУ» [9].
Дивне формулювання «пряме відношення до діяльності АСБОУ», мабуть, означає, що тільки
«перевірені» компанії (які занижують вартість банківських застав на користь банків) гідні
бути учасниками АСБОУ.
Союз оцінювачів України взагалі встановив, що «членами Союзу можуть бути фізичні особи, які визнані оцінювачами відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, а також фізичні особи, діяльність яких
споріднена з оціночною діяльністю (аудитори, маркетологи, економісти, аналітики, ріелтори
та ін.), а також користувачі оцінки» [10].
Законодавство України про оцінку взагалі не містить терміна «користувач оцінки». Очевидно, що будь-яка юридична або фізична особа, яка хоча б раз була замовником оціночних
послуг, вже є «користувачем оцінки».
При цьому жодна з перелічених організацій нічим не ризикує, оскільки подібні «Положення про членство» є внутрішніми документами і можуть бути змінені першими ж зборами
учасників.
2. Проблема визнання всеукраїнського статусу саморегулівної організації оцінювачів. Законом про об’єднання (ст. 9) встановлено, що «об’єднання громадян України утворюються і
діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. До всеукраїнських об’єднань громадян належать об’єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей». Отже, Закон про оцінку не дає оцінювачам права
утворювати організації з місцевим статусом. Це також суперечить Закону про об’єднання.
Згідно зі ст. 27 Закону про оцінку «Всеукраїнські громадські організації… що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні відповідати таким критеріям: кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів; 90 відсотків
членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій
формі… у складі суб’єктів оціночної діяльності».
Але сумнівно, що 250 оцінювачів можуть діяти у всеукраїнському масштабі або взагалі виступати від імені майже 9 000 оцінювачів України [11]. До того ж недостатньо отримати кваліфікаційне свідоцтво, треба знайти й робоче місце. Адже згідно зі ст. 27 Закону про оцінку
«90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність
у будь-якій формі …у складі суб’єктів оціночної діяльності» (курсив наш. — О. П.).
Згідно з тією ж ст. 27 «Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів
Фондом державного майна України встановлюється Кабінетом Міністрів України». Досить
заплутана схема, але право визнання належить Фонду державного майна України.
Між тим, у ст. 14 Закону про об’єднання встановлено: «Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад». Таким чином, Фонд державного майна України перебрав на себе повноваження Міністерства
юстиції України.
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3. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів. У статті 28 Закону про оцінку
закріплено, що «саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності: контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами — її членами».
Тут варто зауважити, що діяльність, спрямована на дотримання учасниками суспільних
відносин правових норм, є правоохоронною функцією держави, яку вона здійснює через державні органи, в тому числі шляхом застосування державного примусу. Очевидно, що через
добровільні об’єднання оцінювачів, у діяльності яких відображаються приватні інтереси,
відповідна державна функція не може здійснюватись. Тому вказані приписи не є достатньо
зрозумілими та обґрунтованими, а правила взаємодії «саморегулівних» організацій з державними органами у вказаній сфері відносин, співвідношення їх повноважень потребують уточнення.
Крім того, до повноважень саморегулівних організацій віднесено також «підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією» (курсив наш. — О. П.)
Це положення ст. 28 Закону про оцінку не узгоджується із законодавством України про
стандартизацію і сертифікацію, не відповідає ст. 4 Закону України «Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності» [12], згідно з якою об’єктами стандартизації
є «продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх
сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування, системи управління якістю і управління довкіллям». Причому на підставі ст. 13 цього Закону
міжнародні та регіональні стандарти приймаються як національні стандарти центральним
органом виконавчої влади з питань стандартизації.
Таким чином, протягом 2001–2012 рр. саморегулівні організації оцінювачів існували в
умовах колізій законодавства про оцінку і про громадські організації. Певні надії щодо подолання цих колізій давала ст. 2 п. 3 Закону про об’єднання, де сказано, що «особливості
регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення
окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами». Весь цей час
оцінювачі чекали на прийняття відповідних законів.
Так, народними депутатами А. Кінахом, М. Чечетовим, В. Януковичем, В. Гуреєвим,
М. Комаром був внесений проект Закону України від 16 липня 2009 р. № 4841 «Про саморегулюючі організації» [13]. А народними депутатами В. Мойсиком, К. Ляпіною, В. Карпуком,
А. Шевченком був запропонований альтернативний проект Закону України від 10 вересня
2009 р. № 4841-1 «Про фахові саморегулівні і самоврядні об’єднання» [14].
Сьогодні важко сказати, чим керувалися автори цих законопроектів — простою політичною конкуренцією, або намаганням наблизити вітчизняне законодавство до положень модельного закону СНД «О саморегулируемых организациях» [15]. Конкуруючи між собою,
обидва законопроекти мало узгоджувалися з уже діючими правовими нормами, через що зазнали нищівної критики з боку Головного експертно-правового управління Верховної Ради
України і були відхилені.
З прийняттям Закону України від 22 березня 2012 р. «Про громадські об’єднання» [16]
ситуація не покращилася. У статті 2 прямо вказано, що «дія цього Закону не поширюється на
суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення: …5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування».
Прикінцеві та перехідні положення (п. 4) цього Закону гарантують лише, що «громадські
організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію… не потребують відповідно перереєстрації або по-
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вторного подання документів… Статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти
років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов’язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом
п’яти років з дня введення цього Закону в дію».
Підсумовуючи викладене, можна зробити певні висновки:
1. Протягом 2001–2012 рр. саморегулівні організації оцінювачів існували в умовах колізій
законодавства про оцінку і громадські організації. Незважаючи на це, організації сформувалися, зайняли належне місце в сфері оціночної діяльності.
2. За цей період вітчизняні законодавці не змогли створити належну правову базу для існування саморегулівних організацій (не тільки оцінювачів, а й представників інших «вільних»
професій);
3. Прийняття і введення в дію з 1 січня 2013 р. Закону України «Про громадські об’єднання»
не вирішило накопичених проблем, а тільки погіршило ситуацію. Утворився певний правовий вакуум: Закон України від 16 червня 1992 р. «Про об’єднання громадян» скасований,
Закон України від 22 березня 2012 р. «Про громадські об’єднання» на саморегулівні організації оцінювачів не поширюється. Фактично єдиною правовою підставою діяльності цих
структур залишилися їх статутні документи. Подібна ситуація є неприпустимою і потребує
якнайшвидшого врегулювання.
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У статті розглядаються проблемні питання правового статусу саморегулівних організацій оцінювачів; колізії законодавства про громадські об’єднання та про саморегулівні організації. Публікація є
складовою частиною комплексного дослідження проблем правового регулювання оціночної діяльності в Україні.
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Пашков С. Н. Правовой статус саморегулируемых организаций оценщиков: проблемные вопросы
В статье рассматриваются проблемные вопросы правового статуса саморегулируемых организаций
оценщиков; коллизии законодательства об общественных объединениях и о саморегулируемых орга
низациях. Публикация является составной частью комплексного исследования проблем правового
регулирования оценочной деятельности в Украине.
Ключевые слова: оценщик, оценочная деятельность, саморегулируемая организация, объединения
граждан.
Pashkov S. The legal status of self-regulating organizations of appraisers: problems
The article is devoted to topical problems of the status of SROs in Ukraine. The author has analyzed the
law on evaluation activity, statutory documents of the main domestic associations of appraisers. The gaps and
conflicts associated with the organizational-legal questions of the activity of these structures. Special attention
is paid to problems of membership in these organizations. Studied contradictions between the statutes and the
laws on appraisal activity. The issues of legalization of these associations by the state bodies. Characterized
recent legislative initiatives in this sphere. The publication is part of the complex research of problems of legal
regulation of estimated activity in Ukraine.
Key words: valuer, valuation activities, self-organization, associations of citizens.
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П

олітичні, економічні та соціальні перетворення сьогодення, що торкнулися населення
України, свідчать про наявність кризових явищ, що існують на декількох рівнях сприйняття. Першим рівнем можна назвати рівень свідомості конкретної людини. На ньому людина суб’єктивно оцінює події свого життя і формує свою власну систему принципів та керівних засад поведінки. Водночас її поведінка обмежується наявністю прав та обов’язків інших
людей та держави і, таким чином, другий рівень сприйняття характеризується тими уявленнями, які люди формують у своїй свідомості для правильної поведінки у межах соціуму та
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при взаємодії з державою. Третій рівень сприйняття характеризує ставлення різних соціумів та держав одне до одного, зважаючи на всі фактори, що спонукають приймати рішення
у відповідь на дії чи бездіяльність інших суб’єктів кожної із систем держав, що функціонують як окремо, так і у межах наддержавних утворень. Отже, кожен із описаних вище рівнів
сприйняття умовно можна назвати таким чином: 1) особистісний; 2) соціальний, державний;
3) наднаціональний.
Всі рівні оцінки ситуацій свідчать про наявність базового елементу, від якого від
штовхується будь-який суб’єкт права при вчиненні або не вчиненні конкретних суспільнозначущих дій. Таким базовим елементом, на нашу думку, є цінності. І хоча у філософській,
соціологічній та політологічній літературі цій категорії приділяється значна увага, у межах
правових досліджень вона дуже часто виходить на другий план. Це можна пояснити декількома причинами: по-перше, галузеве правове регулювання базується на врахуванні стану
існуючих на певний момент суспільних відносин певного виду і має на меті узагальнити найбільш розповсюджені життєві ситуації з точки зору створення системи норм, які впорядковують та організують діяльність суб’єктів таких відносин; по-друге, теорія права розглядає
найбільш значущі для права елементи на рівні узагальнення та визначення певних орієнтирів
у розумінні конкретних суспільно-правових явищ, а тому характеризує лише окремі аспекти
цінностей, що об’єктивуються у праві; по-третє, незалежно від того, чи знаходять суспільні
цінності свій вияв у правових нормах, завжди залишається відкритим питання про їх втілення у життя у діяльності кожної конкретної людини та держави в цілому тощо. При цьому питання врахування у правовому регулюванні суспільних цінностей більше відповідає категорії
духу права, аніж форми права. Саме тому при застосуванні ціннісного підходу у правовому
регулюванні можна досягти мети уникнення суперечливості галузевих норм. Тож вважаємо,
що немає сумніву у тому, що цінності спільноти людей, сформовані під впливом історичних,
культурних, соціальних та інших чинників мають знаходити своє відображення і у правовому
регулюванні відносин між різними суб’єктами права: людьми, організаціями, державою, державами. Однак постає закономірне питання: чи можливо законодавчо без викривлень і спотворень виразити сутність конкретних цінностей, важливих для всього суспільства в цілому?
І яким чином визначати рівень важливості, якщо задатися метою запровадити їх у суспільне
життя та який механізм дозволить це реально зробити?
Цінності у різних своїх проявах вивчаються у межах спеціальної науки — аксіології, яка
розглядає їх у найбільш загальному вигляді як телеологічну, нормативну категорію, яка охоп
лює все, що може бути ціллю, ідеалом, предметом устремлінь, інтересу. Класифікацій цінностей існує дуже багато, однак в контексті дослідження цікавість викликають саме правові
та соціальні цінності. Зважаючи на це, науковий інтерес до вивчення аксіологічної складової
права все ж таки виникає як у фахівців — теоретиків права, так і у представників галузевих
наук.
Питання про цінності у праві так чи інакше викликали зацікавленість у вчених, що присвячують своє життя з’ясуванню сутності правових явищ. І серед плеяди науковців, які зверталися до цієї проблематики, особливо вирізняються В. Авер’янов, Л. Воронова, С. Ніщимна,
Н. Оніщенко, О. Орлюк, О. Панасюк, А. Ручка, А. Шаукенов, Ю. Шемшученко, Д. Щекин
та ін. Серед останніх напрацювань у цьому контексті вкрай корисними видаються монографічні праці, присвячені сприйняттю права, соціальній безпеці та верховенству права у теорії
права та адміністративному праві [1; 2].
Як зазначає А. Ручка, «сьогодні, коли людство переживає перехідний етап від індустріального суспільства до постіндустріального, назв для соціуму майбутнього типу виникає дуже
багато: постіндустріальне, інформаційне суспільство, суспільство ризику, суспільство споживання, суспільство ціннісних змін, суспільство вражень. У науці відчувається певна розгуб
леність — що нас чекає, на які цінності орієнтуватися, які цінності будуть мотивувати дії
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наших людей» (курсив наш. — О. С.) [3]. І дійсно, ми можемо спостерігати як швидкоплинно
народи і нації почали відстоювати своє право на свободу, на належний рівень життя, на доступ до національних надбань тощо. Такі процеси є спільними для багатьох країн світу, що
розвиваються. Разом із тим при зміні ціннісних орієнтирів очевидно має здійснюватися і надання їм певної форми, і сьогодні тим інструментом, який дозволяє це зробити, є саме право.
Метою цієї статті є виявлення особливостей ціннісних категорій, наявних у фінансовому
праві, та з’ясування їх впливу на формування законодавства, що регулює фінансові відносини, а також внесення пропозицій щодо удосконалення правового відображення основних
ціннісних категорій фінансового права у нормативно-правових актах та щодо створення системи гарантій їх втілення у життя.
Звертаючись до теми цінностей у праві, неможливо обійти осторонь визначення цього вкрай важливого для життя кожної людини поняття. Так, у Філософській енциклопедії
цінності визначаються як філософське і соціологічне поняття, що визначає, по-перше, позитивну чи негативну значущість певного об’єкта на відміну від його якісних характеристик (предметні цінності); по-друге, нормативний, наказово-оціночний бік явищ суспільної свідомості (суб’єктні цінності) [4]. У словнику Даля цінності розглядаються як похідна
категорія від слова «ціна», і тлумачиться як «щось цінне, дороге, коштовне, таке, що має
велику ціну» [5]. У конфліктології цінності тлумачаться як будь-який об’єкт (у тому числі ідеальний), який має значення для суб’єкта, індивіда чи групи [6]. В іноземних словниках поняття цінностей розкривається через систему абстрактних, загальних принципів,
які діють щодо моделей поведінки у межах конкретної культури чи суспільства, які через
процес соціалізації суспільства члени такого суспільства розглядають як вкрай значущий.
Такі цінності є соціальними, і часто формують центральні принципи, навколо яких можуть
інтегруватися індивідуальні та соціальні цілі (класичними прикладами наводять справедливість та свободу) [7]. Тож бачимо багатоманітність різних тлумачень, які все ж у своїй
основі мають спільне судження щодо впливу на поведінку суб’єктів певних переконань про
цінне та еталонне у житті.
У юридичній науці також звертається увага на необхідність відображення цінностей у нормативно-правовому регулюванні. Так, ст. 3 Конституції України закріплює, що «людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю». Отже, на рівні Основного Закону нашої держави прямо закріплено
положення про найвищу соціальну цінність. У такому розрізі доцільно говорити, що цінності можна класифікувати залежно від конкретних сфер життя людини, наприклад, соціальні
культурні, політичні, правові, ідеологічні тощо. Аналізуючи наведену норму, можна дійти
висновку, що у разі виокремлення найвищої соціальної цінності, можна припустити існування цінностей меншої важливості, що є дещо суперечливим, зважаючи на сутнісні характеристики поняття цінностей взагалі. Можливо тут правильніше вести мову про основоположну цінність, від якої інші цінності будуть похідними, адже вони як характеристика саме
людської природи мають формуватися у процесі життєдіяльності людини, спільноти людей.
Таким чином, у закріплених на конституційному та законодавчому рівнях правах людини і
виявляються цінності конкретного суспільства.
Варто зазначити, що саме у фінансовому праві цінності дуже часто закріплюються у формі принципів-цілей на законодавчому рівні. Однак в інших галузях також спостерігаємо зацікавленість до дослідження цього явища у правовому контексті. Наприклад, деякі автори
об’єктом конституційно-правового делікту пропонують розглядати суспільно-політичні цінності, що охороняються нормами конституційного права: народовладдя, організація державної влади і місцевого самоврядування; права і свободи людини, проти яких спрямовано діяння [8]. З цього приводу виникає логічне запитання про те, чи можна ототожнювати цінності
із правами, адже, на нашу думку, саме закріплення та чіткий механізм реалізації конкретних
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прав має стати наслідком об’єктивування певних соціальних цінностей. На наше переконання, об’єктивування цінностей відбувається через визначення ціннісних категорій у різних
галузях права.
Розглядаючи аксіологічні аспекти трудового права, О. Панасюк зазначає, що цінність трудового права є проявом одночасно об’єктивної необхідності регулювання трудових відносин та існуючої у конкретний відрізок часу можливості бути таким регулятором. До того ж в
основу аналізу цінності трудового права він закладає систему загальнолюдських ідеалів (свобода, рівність, безпека тощо), а саме те, наскільки норми трудового права сприяють втіленню вказаних ідеалів у суспільне життя. При цьому науковець ставить питання аксіологічної
обґрунтованості правового регулювання як перспективного напряму правових досліджень
[9, с. 9, 11]. Цікавою у цій думці видається теза про те, що цінність трудового права є проявом
об’єктивної необхідності. Такий підхід, безперечно, є спільним для всіх галузей права, зважаючи на те, що відображення у нормативно-правовому регулюванні конкретних соціальних
цінностей є характеристикою розвитку суспільства в цілому. Однак щодо цінності права як
«існуючої у конкретний відрізок часу можливості бути таким регулятором» є певні застереження, адже вона входить у протиріччя із попередньою думкою, зважаючи на те, що цінність
існує незалежно від наявних можливостей її втілення у життя, і тим більше від закріплення її
у формі будь-якої правової норми. Тобто, видається, що будь-яка соціальна цінність є одночасно безпосередньо пов’язаною із суб’єктом, з одного боку, а з другого — об’єктивно сформованою у суспільстві під впливом описаних вище чинників.
Звертаючи увагу на вивчення цінностей у фінансовому праві, зауважимо, що наразі питання ціннісного сприйняття права у межах фінансово-правової науки не набуло глибокого
висвітлення, а тому ця проблематика є цікавою для наукового пошуку.
Здебільшого тема, яка є дотичною до проблеми ціннісного сприйняття фінансового права, є тема фінансово-правових принципів, деякі з яких досліджувалися у межах комплексних
чи спеціальних досліджень. Водночас хоча ці теми і є близькими, їх не можна ототожнити,
адже фінансово-правові принципи є лише формою вираження керівних напрямів існування
фінансових відносин, а ціннісні категорії є більш широким поняттям і відображають сутнісну наповненість сприйняття людиною істинного стану речей у будь-яких відносинах. Хоча
дуже часто принцип може збігатися із цінністю. Так, наприклад, категорія справедливості
є одночасно і цінністю, і принципом. Однак як цінність у фінансовому праві вона включає
поняття справедливого розподілу коштів, акумульованих від населення, національного багатства, національного надбання у суспільстві, перерозподіл цих коштів, зважаючи на мету
розвитку держави тощо.
При цьому у податковому законодавстві надається інше трактування принципу соціальної справедливості, а саме установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків (ст. 4 Податкового кодексу України). При формальному декларуванні
цього принципу у сукупності норм податкового законодавства його реальне втілення у життя, на жаль, не простежується. У бюджетному законодавстві справедливість закріплено як
принцип бюджетної системи, що означає, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами (ст. 7 Бюджетного кодексу України). Але без уваги залишаються
бюджетні відносини, невже вони не мають також будуватися на основі цього принципу? Адже
бюджетна система — це Державний бюджету та місцеві бюджети (ст. 5 Бюджетного кодексу
України), а відносини, які формуються з приводу формування, розподілу та використання
цих бюджетів, є набагато ширшими за своїм наповненням порівняно із самими лише показниками, зведеними у названих бюджетах. Тож спостерігаємо дещо однобічне трактування
законодавцем наведеного принципу та неповноту відображення характеристик фінансової
справедливості як суспільної цінності.
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У монографії С. Ніщимної йдеться про закріплення на нормативному рівні стратегічних та
внутрішніх цінностей такого фінансового органу, як Міністерство фінансів України. Зокрема, автор зазначає, що стратегічні цінності включають створення умов сталого економічного
розвитку; запровадження ефективної і стабільної податкової системи; перехід на інноваційну
модель розвитку економіки; відповідність системи фінансів викликам турбулентного середовища; ефективний менеджмент у проведенні економічних реформ. До внутрішніх цінностей
відносять персонал та ефективне управління діяльністю відомства [10, с. 112–113]. У цілому,
підтримуючи намагання окреслити перелік цінностей фінансово-правового спрямування на
нормативному рівні, не можемо повністю погодитися із тим, що всі наведені позиції є саме
цінностями діяльності органу державної влади. Тут ідеться швидше за все про відображення
напрямів втілення цінностей, що існують у фінансовій сфері у життя. Такими цінностями,
на нашу думку, можуть бути справедливість при розподілі фінансових ресурсів держави; досягнення стабільності фінансово-правового регулювання для встановлення чітких правил
поведінки суб’єктів фінансових відносин, фінансова безпека держави і захищеність від протиправних дій інших держав, верховенство права при регулюванні фінансових відносин; забезпечення і гарантування прав і свобод людини і громадянина та ін.
Отже, бачимо, що навіть нормативне регулювання не обійшло увагою таку значущу для
людини категорію, як «цінність». Тож постає питання, які саме цінності можуть бути виокремлені як елементи фінансово-правового регулювання. Викладене вище дозволяє зробити висновок про існування у фінансовому праві ціннісних категорій, які умовно можна
об’єднати у дві групи: 1) виключно фінансово-правові ціннісні категорії, що відображаються
фінансово-правовим регулюванням (фінансова безпека, фінансова захищеність населення,
достойний рівень забезпеченості основних потреб тощо); 2) ціннісні категорії, що є спільними для різних галузей права, в тому числі і фінансового (справедливість, верховенство права,
соціальна спрямованість правового регулювання, визнання, виконання, забезпечення і гарантування прав і свобод тощо).
Зважаючи на це, цікавість викликає і питання співвіднесення цінностей, що існують у нашій державі із так званими «європейськими цінностями».
У пресі сьогодні активно обговорюється питання про необхідність впровадження європейських цінностей у свідомість населення, та реалізацію їх у практичну площину. Зокрема,
віце-прем’єр міністр О. Сич особливо наголошує, що «в інформаційній сфері потрібні не
лише тактичні кроки… а й стратегічні заходи з імплементації європейських цінностей у життя суспільства» [11, с. 1]. Ця теза є, безперечно, правильною, зважаючи на нагальну потребу
розробки довготермінової стратегії розвитку країни, а не здійснення виключно короткострокових тактичних дій із нормалізації, у тому числі фінансової ситуації у державі.
До основних європейських ціннісних категорій у літературі [12; 13] традиційно відносять
життя людини, мир, стабільність, безпеку і забезпеченість, економічне зростання (достойний
рівень життя і розвиток людини, використання коштів на розвиток регіону і на його потреби, відповідальність за економічний розвиток держави, справедливий розподіл суспільних
благ і доступ населення до вирішення його долі), демократичний розвиток, забезпеченість
основних прав і свобод, верховенство права. Тож бачимо, що більшість із них торкаються
саме фінансової сфери діяльності держави і суспільства, тож питання їх реального втілення у
життя все більше актуалізується і для України, враховуючи євроінтеграційний вектор розвит
ку нашої держави. Тобто важливо досягти не лише їх декларативного закріплення у вигляді
норм-принципів, а створити таку систему правових норм із закріпленням ціннісних категорій, у якій вони могли б розвиватися, зважаючи на потреби суспільства.
Процес нормотворення та реалізації прав і свобод людини на практиці у процесі регулювання суспільних відносин вимагає сьогодні виявити ті еталони та ідеали, до реального втілення яких прагне суспільство сьогоднішнього дня. Зважаючи на це, діяльність держави у
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фінансово-правовій сфері має бути спрямована не тільки на вирішення складних кризових
ситуацій, що дозволяє ситуативно подолати наслідки системної фінансової кризи. Вважаємо,
що основним питанням управлінської діяльності на державному рівні в умовах сьогодення
має стати «стратегія ціннісного сприйняття», яка дозволить при конструюванні фінансовоправових норм враховувати єдиний вектор розвитку, що відображатиме цінності суспільства,
об’єктивовані у ціннісних категоріях, та дозволить досягти результату фінансового добробуту
для всієї держави.
Відображення ціннісних категорій у нормативно-правовому регулюванні має на меті досягнення такого прийняття рішень уповноваженими суб’єктами, в основі якого буде закладено керування тими цінностями, що є керівними для конкретного етапу історичного розвитку суспільства та необхідними для конструктивного вдосконалення існуючої системи
регульованих правом суспільних відносин.
У випадку конструювання фінансово-правових норм із поглядом на цей процес крізь
призму аксіологічного сприйняття можна досягти результату створення найбільш сприятливих умов для розвитку кожної людини у суспільстві та забезпечити фінансову та економічну безпеку країни в цілому. Тож вважаємо, що враховуючи світові тенденції видозміни
ціннісного сприйняття подій, вкрай важливим стає досягнення мети врахування інтересів
суспільства у фінансовій діяльності держави та створення належних умов для гарантування
захисту основних прав і свобод людини і громадянина.
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Семчик О. О. Ціннісні категорії у фінансовому праві України
У статті висвітлено питання відображення ціннісних категорій у фінансовому праві України.
Охарактеризовано поняття цінностей у праві, наведено їхні класифікації. Проведено аналіз поглядів
науковців на закріплення правових цінностей у різних галузях права. Визначено співвідношення
основних соціальних цінностей, які досліджуються в Україні, із європейськими цінностями. Запропоновано класифікувати ціннісні категорії фінансового права на дві групи: 1) виключно фінансово-правові ціннісні категорії, що відображаються фінансово-правовим регулюванням; 2) ціннісні
категорії, що є спільними для різних галузей права, в тому числі і фінансового. Зроблено висновок
про необхідність відображення ціннісних категорій у фінансово-правовому регулюванні та розробку дієвого механізму їх втілення у життя для гарантування захисту основних прав і свобод людини і
громадянина.
Ключові слова: фінансово-правові ціннісні категорії, європейські цінності, принципи фінансового
права, фінансово-правове регулювання.
Семчик О. А. Ценностные категории в финансовом праве Украины
В статье освещены вопросы отражения ценностных категорий в финансовом праве Украины.
Охарактеризованы понятия ценностей в праве, приведены их классификации. Проведен анализ
взглядов ученых на закрепление правовых ценностей в различных отраслях права. Определено соотношение основных социальных ценностей, которые исследуются в Украине, с европейскими ценностями. Предложено классифицировать ценностные категории финансового права на две группы:
1) исключительно финансово-правовые ценностные категории, отражающиеся в финансово-правовом регулировании; 2) ценностные категории, которые являются общими для различных отраслей
права, в том числе и финансового. Сделан вывод о необходимости отражения ценностных категорий
в финансово-правовом регулировании и разработке действенного механизма их воплощения в жизнь
для обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: финансово-правовые ценностные категории, европейские ценности, принципы
финансового права, финансово-правовое регулирование.
Semchyk O. Valuable categories in financial law of Ukraine
The article deals with the question of valuable categories reflected in the financial law of Ukraine. The
characteristic of values in law and their classification is given. Different points of view are analyzed considering
the legal understanding of values in various areas of law. The correlation of European values and basic social
values, estimated in Ukraine, is shown. The classification of valuable categories in financial law into two groups
is proposed: 1) exclusively financial legal valuable categories that appear in financial legal regulation; 2) The
valuable categories that are common to the different spheres of law, including financial. The conclusion is made
about the need to display the valuable categories in the financial legal regulation and the development of an
effective mechanism for their implementation to ensure the protection of fundamental rights and freedoms of
man and citizen.
Key words: legal financial valuable categories, European values, principles of finance, financial legal
regulation.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ
ТА ПРАВОВИХ НОРМ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

З

агальновизнано юридичною наукою, що у механізмі правового регулювання певним чином взаємодіють різні явища правової дійсності (правові норми, правовідносини, юридичні факти тощо), які є його елементами та утворюють його структуру. Водночас характер
зв’язків юридичних фактів з іншими елементами механізму правового регулювання, зокрема
з нормами права, потребує окремого дослідження. У теорії та практиці правозастосування
виникають питання щодо первинності, пріоритетності юридичних фактів і правових норм.
Вивчення цієї проблеми, без сумніву, матиме свій вплив на деякі аспекти теорії та практики
правового регулювання, застосування права, наприклад, конкретизації фактів при реалізації
норми, меж індивідуального регулювання тощо.
Правові норми, в яких міститься загальна модель поведінки суб’єктів, є провідним елементом механізму правового регулювання та встановлюють загальні та обов’язкові правила
поведінки учасників суспільних відносин, що знаходяться у сфері правового регулювання.
Як зазначила Г. Бодерскова, у механізмі правового регулювання нормативна основа відіграє
подвійну роль. З одного боку, вона є передумовою виникнення трудових правовідносин (поряд із юридичним фактом і трудовою правосуб’єктністю), а з другого — готує появу нових
прав та обов’язків суб’єктів у процесі розвитку цих правовідносин [1, с. 7]. Так, виконання
працівником трудової функції, передбаченої трудовим договором, є підставою для подальшого здійснення ним права на щорічну відпустку та обов’язку роботодавця її надати.
Норми права вміщуються у різних за юридичною силою нормативно-правових актах, не
втрачаючи при цьому своєї загальнообов’язковості. Основоположний регулюючий вплив
норми права на суспільні відносини полягає в тому, що вона визначає коло суб’єктів, на яких
розповсюджується її дія; формулює обставини, коли ці суб’єкти керуються її приписами;
розкриває зміст самого правила поведінки; встановлює заходи юридичної відповідальності
за порушення вказаних правил.
Щодо норми права юридичний факт є зовнішнім явищем, необхідним для виникнення та
подальшої трансформації правовідносин, внаслідок чого вказівки, які містяться у нормі на
бажану або необхідну поведінку суб’єктів, реалізуються, приводяться у дію. У цьому, на думку О. Баринова, і полягає важлива роль юридичних фактів, перш за все, у динаміці трудових
правовідносин [2, с. 77–78].
Отже, норма права не може сама, без юридичних фактів породити ті чи інші юридичні
наслідки. Як зазначив О. Красавчиков, норма права не звертається до якоїсь конкретної
особи (осіб). Її припис звернений до «всіх і кожного», чия поведінка підпадає під дію цієї
норми. Хто з невизначеної маси суб’єктів стане учасником правовідносин, ще не відомо.
Юридичні факти складаються переважно з дій визначених конкретних суб’єктів. Навіть у тих
випадках, коли в ролі юридичного факту виступає юридична подія, останні також здійсню-
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ють свій вплив або на особистість, або на предмети тощо визначених конкретних суб’єктів,
інакше вони для права байдужі. Оскільки правовідносини можуть бути лише між конкретними особами, юридичні факти виступають у ролі об’єднуючої ланки між нормою права та
суб’єктивними правами (обов’язками) конкретного суб’єкта. Норма права може бути застосована, а особи можуть виступати у ролі суб’єктів права лише тоді, коли у суспільному правовідношенні мають місце факти, визнані цією нормою юридичними [3, с. 27]
Крім того, зв’язок юридичного факту і норми права простежується, якщо звернутися до
структури останньої. До певної міри юридичний факт — це і є норма. У класичному вигляді у
структурі правової норми, що складається з гіпотези, диспозиції та санкції, юридичний факт,
точніше його модель, займає місце у гіпотезі однієї чи декількох взаємопов’язаних юридичних норм. У практиці застосування правових норм встановлення юридичного факту збігається з встановленням гіпотези норми, однак між ними не можна ставити рівність, оскільки
гіпотеза є одним зі структурних елементів норми права, а юридичний факт може закріплюватися у гіпотезах декількох правових норм.
Як слушно вказує Л. Солодовник, детальність опису юридичних фактів у нормах трудового права залежить від значущості конкретного об’єкта правової регламентації: використання
вичерпно описаних юридичних фактів є доцільним при побудові норм, які регламентують
вузлові місця відносин між працівником та роботодавцем; використання невичерпно описаних фактів допускається, коли законодавцем навмисно залишається простір для ініціативи
сторін, у зв’язку з чим специфіка трудових відносин дає можливість широко використовувати юридичні факти, закріплені у процесі локального нормативного регулювання [4, с. 101].
Від того наскільки точно, чітко й повно у нормативно-правовому акті відображена со
ціальна ситуація та викладений зміст юридичного факту, залежить правильність застосування цього нормативного акта на практиці. Отже, у процесі правотворчості перед законодавцем
стоїть завдання максимально повно і точно відобразити у нормативно-правових актах багатоманітність суспільного життя, у тому числі й за допомогою чіткого викладення юридичних
фактів.
Однак інколи зв’язок юридичного факту і норми права є неповноцінним, що може проявлятися у дефекті самої норми або навіть її відсутності, а також у дефекті юридичного факту.
Дефект (з лат. «defectus») — неповний, з вадою, з втратою [5, с. 434]. Щодо дефектів норми,
то найпоширенішими з них є прогалина та колізія. Прогалиною в трудовому праві, на думку
О. Ярошенка, є повна або часткова відсутність правового регулювання тієї сфери суспільних відносин, яка об’єктивно вимагає регламентації нормами трудового права України і не
може нормально функціонувати без обов’язкових для виконання юридичних норм [6, с. 276].
Якщо при прогалинах правове регулювання певної сфери суспільних відносин, як правило, відсутнє, то при колізіях, навпаки, існує надлишок у правовому регулюванні. Як вказує
О. Москалюк, колізії між нормами права виникають за наявності як мінімум двох правових
норм, які врегульовують одні й ті самі суспільні відносини, що внаслідок розходження нормативних приписів за змістом обумовлюють потребу вибору лише однієї з них [7, с. 30].
На сьогодні у юридичній науці загальновизнано, що юридичний факт визнається дефект
ним у тих випадках, коли його ознаки не відповідають моделі, закріпленій у гіпотезі юридичної норми. Наприклад, при укладенні трудового договору сторони включають до нього умову про встановлення тривалості робочого часу, що перевищує максимальну норму робочого
часу, передбачену трудовим законодавством. Це породжує дефект цього трудового договору
як юридичного факту.
В. Ісаков вдало продемонстрував дефектність юридичних фактів на прикладі ситуацій,
пов’язаних із переведенням працівників. Три групи ситуацій він виокремлює як основні: переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації; переведення на
роботу на інше підприємство, в установу, організацію у цій же місцевості; переведення на ро-
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боту в іншу місцевість. «Виходячи із змісту ч. 1 ст. 32 та ст. 33 КЗпП України, — зазначає вчений, — до них примикають декілька більш вузьких груп ситуацій (модифікацій): переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією;
тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Дефектними ситуаціями в даному випадку слід визнати переведення працівника на іншу роботу без його згоди та переведення працівника на іншу роботу при виникненні надзвичайних
обставин без його згоди, якщо така робота протипоказана йому за станом здоров’я або строк
переведення перевищує один місяць» [8, с. 118–119].
Вагоме теоретичне та практичне значення має виявлення й аналіз причин виникнення дефектів юридичних фактів. Це надасть змогу запобігти виникненню подібних дефектів у майбутньому та беззаперечно має позитивно відобразитися на правозастовній практиці. У науці
існують різні погляди щодо виникнення дефектів юридичних фактів, найвагомішими з яких
визнаються зміна юридичного значення та фальсифікація юридичних фактів. Оскільки суспільне життя не стоїть на місці, а відтак і факти не залишаються незмінними. Може змінитися громадська оцінка факту, його юридичне значення. Зміни у факті бувають і внутрішніми,
прихованими. Вони можуть полягати у розходженнях між змістом факту та зовнішньою оболонкою його вираження. Наприклад, громадянин, який має диплом про спеціальну освіту,
може з часом втратити необхідні знання та навички. Але юридичний факт (наявність спеціальної освіти) зовнішньо залишається без змін. Він зберігається, оскільки існує «зовнішня оболонка» — документ, диплом. «Плинність» соціальних фактів, здатність до їх внутрішньої трансформації має принципове значення. Вона повинна враховуватися при визначенні
«конструкції» правового регулювання в тій чи іншій сфері відносин, у процесі кодифікації
законодавства, у правозастосовній діяльності [9, с. 79]. Отже, у правовому регулюванні триваючих правовідносин, зокрема трудових, повинен передбачатися періодичний контроль
за юридичними фактами, на яких ґрунтується надання прав і покладення обов’язків. Деякі форми такого контролю передбачені законодавством про працю, наприклад, періодична
атестація працівників, яка має на меті перевірку знань та професійних якостей працівника,
або переобрання на посаду тощо.
Ще однією з причин дефектності може бути фальсифікація юридичних фактів. При цьому розмежовуються два види фальсифікації. По-перше, це штучна фабрикація фактичних
обставин, що імітують юридичні факти з метою досягнення отримання прав або звільнення
від обов’язків (наприклад, імітація хвороби), і, по-друге, створення фіктивних доказів (фальшивих документів, довідок, речових доказів) про неіснуючі юридичні факти. Розрізняють також повну, часткову фальсифікацію юридичного факту і фальсифікацію одного з елементів
фактичного складу [9, с. 80]. Незважаючи на те, що фальсифікація юридичних фактів є грубим порушенням, не завжди вона викликає належні наслідки. Зокрема, нині не передбачена
відповідальність особи за надання, зокрема, при прийняття на роботу фіктивних документів
(характеристики, трудової книжки, диплому тощо).
Як вже зазначалося вище, істотне наукове та практичне значення має класифікація дефект
них юридичних фактів та складів. Така класифікація сприятиме належній оцінці порушень у
юридичних фактах та складах, правильному вирішенню дефектних ситуацій правозастосовними органами. Так, у загальній теорії права дефекти в юридичних фактах класифікуються
залежно від їх юридичного значення та за ознакою виправлення останніх [8, с. 119]. Така класифікація цілком може бути застосована і для дефектів юридичних фактів у трудовому праві.
Залежно від юридичного значення дефектів виокремлюють такі різновиди: 1) неспроможність, коли соціальні факти лише імітують деякі юридично значущі обставини, хоча по суті
не є ними. Факт, що юридично не відбувся, не може викликати правові наслідки (якщо він
одночасно не є правопорушенням). Якщо ж позитивні правові наслідки помилково настали, вони підлягають повному та безумовному анулюванню; 2) недійсність, коли фактична
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передумова виникає з істотними порушеннями, при яких неможливим є настання правових
наслідків. Прикладом першої групи дефектів може бути ситуація, коли трудовий договір був
укладений шляхом видання роботодавцем наказу про прийняття на роботу працівника, але
працівник так і не приступив до виконання своїх трудових обов’язків. Щодо другого різновиду дефектів, то до них належать випадки визнання трудового договору недійсним, а саме,
у разі укладення його з особами без дотримання вимог щодо граничного віку прийняття на
роботу, або визнаними у встановленому порядку недієздатними тощо.
Неспроможність та недійсність факту близькі за юридичним значенням, але не тотожні.
Для настання їх правових наслідків може бути передбачений різний процедурно-процесуальний порядок. Законодавство допускає в окремих випадках можливість виправлення недійсних фактичних передумов та надання їм юридичної сили. Щодо юридичних фактів і складів,
які не відбулися, то вони за жодних умов не можуть бути визнані дійсними. Крім наведених
вище неспроможності та недійсності, розмежовують також такий тип дефектності, як часткова дефектність, коли у фактичній передумові можна розмежувати «здорову» та дефектну
частини. Цей тип дефектності пов’язаний, як правило, з процедурою встановлення юридичних фактів, їх документальним оформленням [8, с. 121]. Наприклад, невидання роботодавцем наказу про прийняття на роботу працівника без поважних причин у випадку наявності
письмового трудового договору між сторонами, як правило, не спричиняє визнання юридичного факту укладення такого договору недійсним, а свідчить лише про дефектність факту,
яка може бути в подальшому усунена.
За ознакою їх виправлення дефекти юридичних фактів можна поділити на: поправні (порушення, які можна виправити, відновивши повноцінність фактичної обставини). Прикладом поправного дефекту може бути, зокрема, пропуск строку. Так, відповідно до ч. 2 ст. 225
Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) у разі пропуску з поважних причин установленого для звернення до комісії по трудових спорах строку вона може його поновити; частково поправні (такі порушення, які можна виправити лише у певному обсязі) та
непоправні (коли дефекти неможливо виправити; наявність непоправного дефекту викликає
частіше за все повну недійсність юридичного факту (фактичного складу)).
Очевидно, що дефекти можуть траплятися не тільки в юридичних фактах, а й в юридичних
складах. У структурі юридичного складу дефекти розмежовують на порушення в елементах
юридичного складу і порушення у способі зв’язку елементів юридичного складу. Серед порушень в елементах юридичного складу виділяють: дефектність елемента та наявність «зайвого» факту. Елемент складу може бути дефектним з різних причин. Наприклад, при укладенні
трудового договору між працівником і роботодавцем — фізичною особою роботодавець повинен у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем
свого проживання (ст. 24-1 КЗпП України). При недотриманні встановленої законом процедури реєстрації трудового договору дефектним стає весь юридичний склад.
Одним із порушень у структурі юридичного складу, як зазначалося вище, є включення
«зайвого» елементу, тобто коли за наявності всіх елементів юридичного складу виявляється,
що до складу включений «зайвий» елемент, який докорінно змінює його соціальну сутність та
юридичне значення. Прикладом може бути юридична ситуація з незадовільним результатом
випробування при прийнятті на роботу, коли розірвання трудового договору з працівником
здійснюється роботодавцем на підставі ч. 2 ст. 28 КЗпП України. Цей юридичний склад може
зазнати змін у разі появи такого «зайвого» елементу, як вагітність жінки, якій встановлено
випробування при прийнятті на роботу, оскільки згідно з ч. 3 ст. 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок за ініціативою роботодавця, крім випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації не допускається. На думку Г. Чувакової, закріплений в законі обов’язок
роботодавця працевлаштувати вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років та
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одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, є
так званим «позитивним дефектом», соціальна роль якого полягає у наданні деяких переваг
певним категоріям суб’єктів правовідносин [9, с. 77–78].
Таким чином, дефектність юридичного факту у трудовому праві можна визначити як невідповідність будь-якої ознаки, властивості чи характеристики реальної життєвої обставини
(юридичного факту) вимогам норми трудового законодавства. При цьому слід визнати, що
дефектом виступає сама невідповідність, а дефектність є характеристикою якості юридичного факту.
На підставі проведеного дослідження слід зробити такі висновки.
Взаємозв’язок юридичних фактів та правових норм у механізмі правового регулювання трудових правовідносин полягає у тому, що юридичний факт є структурним елементом
правової норми та має регулятивні властивості за умови його ідентичності певним реально
існуючим життєвим обставинам. Норми права та юридичні факти є необхідними передумовами трансформації суспільних відносин в інший якісний стан — правові відносини.
На підставі специфіки трудових відносин, яким притаманний, зокрема, тривалий та безперервний характер, норми трудового законодавства повинні бути спрямовані передусім на
збереження правових наслідків, які випливають із дефектних юридичних фактів або складів
із подальшим можливим виправленням дефектів. Така практика, на думку автора, в цілому
сприятиме більшій стабільності суспільних відносин, врегульованих трудовим правом, а також більш надійному захисту прав та інтересів найманого працівника.
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Сімутіна Я. В. Взаємозв’язок юридичних фактів та правових норм у трудовому праві
Досліджується зв’язок юридичних фактів та правових норм у механізмі правового регулювання
трудових відносин. Зроблено висновок, що і правові норми, і юридичні факти є необхідними перед
умовами виникнення трудових правовідносин. Висвітлюються основні проблеми дефектності зв’язку
норма права — юридичний факт. Визначається поняття дефекту юридичного факту, причин, що призводять до їх виникнення у трудовому праві.
Ключові слова: правова норма, юридичний факт, трудові правовідносини, дефект.
Симутина Я. В. Взаимосвязь юридических фактов и правовых норм в трудовом праве
Исследуются связь юридических фактов и правовых норм в механизме правового регулирования
трудовых отношений. Сделан вывод о том, что и правовые нормы и юридические факты являются
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необходимыми предпосылками возникновения трудовых правоотношений. Освещены основные
проблемы дефектности связи правовая норма — юридический факт. Дается определение понятию дефекта юридического факта и причин их возникновения в трудовом праве.
Ключевые слова: правовая норма, юридический факт, трудовые правоотношения, дефект.
Simutina Ia. Interconnection of legal facts and legal norms in the labor law
The relationship of legal facts and legal norms in the mechanism of legal regulation of labor relations is
investigated. It is concluded, that the rule of law and the legal facts are prerequisites of labor relations. The basic
problems of defects due legal norm — a legal fact are considered. A definition of the concept of defect legal fact
and their causes in the labor law is given.
Key words: legal norm, legal fact, labor relations, defect.

УДК 347.211

Олександр Васильович Стовпець,
старший викладач кафедри цивільного права,
заступник декана юридичного факультету з наукової роботи
Одеського національного морського університету,
кандидат філософських наук
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Н

аскільки інакше виглядав би рівень обізнаності людства сьогодні, якщо б не було «все
світньої павутини»? Мабуть, незаперечним є той факт, що віртуальний простір став
повсякденним засобом передачі інформації будь-якого характеру, доступним кожному, хто
має персональний комп’ютер із підключенням до мережі Інтернет, або ж бере участь у «віртуальному житті» завдяки засобам супутникового зв’язку. Інтернет є «мережею мереж». Він
містить майже всю існуючу загальнодоступну інформацію, накопичену людством. Кількість
складових цієї всесвітньої інформаційної мережі та обсяги її даних постійно зростають, тому
достатньо важко надати точну оцінку щодо їхньої кількості та якості.
Поряд із такими ознаками інформації, що циркулює у віртуальному просторі, як корисність, цінність, багатоманітність, доступність тощо, виникає чимало суперечливих питань,
які обумовлені зазначеними ознаками та мають юридичну природу.
Перш за все наявна у віртуальному просторі інформація може підпадати під категорію
об’єктів, що потенційно охороняються авторським правом: літературних, музичних та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, картин, малюнків тощо. У свою чергу, оброблення і передача даних мережею та саме її функціонування відбувається завдяки іншому об’єкту
авторсько-правової охорони — комп’ютерним програмам, а зберігання і пошук інформації
часто здійснюється за допомогою електронних баз даних, які також можуть охоронятися
авторським правом (так званим «копірайтом»).
Фіксація перелічених об’єктів авторсько-правової охорони в електронній формі та транс
кордонний характер Інтернету спрощують можливість порушення прав авторів та їхніх правонаступників. Збільшення ж обсягу авторських прав або введення складної процедури їх
здійснення, натомість, невідворотно призвело б до обмеження прав користувачів Інтернету.
Тому завданням сучасного авторського права є досягнення справедливого та життєздатного
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балансу інтересів володільців авторських прав та користувачів творів, розміщених у віртуальному просторі.
З огляду на зазначене вище, актуальність досліджуваної тематики визначається передусім
необхідністю вдосконалення правового світогляду щодо об’єктів інтелектуальної власності у
віртуальному просторі, а також потребою у підвищенні ефективності регулювання діяльності суб’єктів інформаційних правовідносин у частині доступу до електронних інформаційних
ресурсів всіх форм власності. Авторсько-правові аспекти функціонування глобальної інформаційної мережі Інтернет потребують всебічного вивчення з тією метою, аби величезний потенціал Інтернету в усіх сферах суспільного життя міг бути реалізований якнайповніше.
Мета дослідження полягає у системному аналізі змісту «копірайту» у віртуальному просторі, глибше розуміння якого створює додаткові перспективи вдосконалення чинного автор
сько-правового законодавства України у сфері охорони розміщених в Інтернеті творів.
З огляду на визначену мету дослідження, основними завданнями статті можна вважати
вивчення юридичної природи авторських прав на розміщені в Інтернеті твори, та визначення особливостей їх охорони (зокрема, уточнення того, які з матеріалів, доступних через глобальну віртуальну мережу, та які форми їх використання підлягають охороні за авторським
правом).
Об’єктом наукового дослідження у цій статті є правові проблеми у сфері охорони авторського права, що постали внаслідок розвитку сучасних інформаційних технологій. Предметом дослідження є норми права, якими охороняються інтереси суб’єктів «копірайту» на твори, розміщені в мережі Інтернет.
В основу методології дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи (формально-логічний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, діалектичний, історико-правовий тощо). Їхнє застосування обумовлене прагненням до всебічного, комплексного
аналізу сучасних реалій та продиктоване міждисциплінарним характером проблем «копірайту».
Аналіз змісту та обсягу авторських прав у віртуальному просторі дає можливість виокремити майнові та немайнові аспекти права інтелектуальної власності щодо творів у мережі
Інтернет.
Вітчизняне законодавство закріплює принципове положення, що авторові (або іншому
суб’єктові авторських прав) належить виключне право на економічну експлуатацію твору в
будь-який спосіб. Виключність цього права означає, що, за винятком передбачених законодавством випадків, без дозволу особи, якій належать авторські права на твір, жодна інша
особа не вправі цей твір використовувати. Тобто лише автор та його правонаступники мають
право вчиняти самі або дозволяти іншим вчинення певних дій, пов’язаних із користуванням
твором.
У законодавстві про авторське право різних країн [1–4] та у відповідних міжнародних нормативних актах [5–9] серед основних майнових аспектів «копірайту» згадуються такі:
• відтворення (опублікування, копіювання, тиражування) твору;
• розповсюдження твору шляхом продажу або відчуження в інший спосіб;
• здача твору в найом чи у прокат;
• публічне виконання і публічне сповіщення твору;
• публічний показ твору;
• імпорт примірників твору;
• створення похідних творів: творчий переклад, аранжування, адаптація та ін.
Окрім майнових, авторам також належать особисті немайнові права. Тією чи іншою мірою ця категорія прав авторів визнається в усіх країнах Бернського союза та включає:
• право авторства — право визнаватися автором твору;
• право на ім’я — право використовувати чи дозволяти використовувати твір під справжнім ім’ям автора, псевдонімом і без зазначення імені (анонімно);
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• право на недоторканність твору — юридичні гарантії захисту твору від будь-якого неправомірного редагування, спотворення чи іншої зміни змісту, а також від посягань на твір,
здатних зашкодити честі та репутації автора.
Важливо розглянути, які ж проблеми у сфері реалізації авторських прав виникли із впровадженням Інтернету, та які шляхи їх вирішення пропонуються на національному та міжнародному рівнях.
Авторське право надає авторам та їхнім правонаступникам, перш за все, виключне право
на відтворення, тобто на виготовлення одного чи більше примірників (копій) твору в будьякій матеріальній формі, в тому числі в аудіо- і відеозаписі, а також у формі запису в пам’яті
комп’ютера. Відповідно, примірники твору — це результати його відтворення у будь-якій матеріальній формі, або, як деталізує американський Акт, «…матеріальні об’єкти, в яких твір
зафіксовано будь-яким методом, відомим зараз або тим, що буде винайдено пізніше, з якого
вони можуть бути сприйняті, відтворені чи іншим чином повідомлені або безпосередньо, або
за допомогою машини чи пристрою» (п. 101) [3].
Для цілей цього дослідження інтерес становить, звичайно, саме відтворення шляхом фіксації творів у формі, «зрозумілій» комп’ютеру. Українське законодавство описує цей процес
як «запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій),
оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер» (ст. 1) [1]. Як було справедливо визначено Вищим господарським судом України, з аналізу такого розуміння відтворення
«…випливає, що розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного
споживання, є їх відтворенням в розумінні Закону України про авторське право і суміжні
права» [10, c. 34].
Уточнення в процитованому положенні Закону — «для тимчасового чи постійного зберігання» — є невипадковим та надзвичайно важливим в контексті Інтернету. І ось чому: Інтернет функціонує таким чином, що будь-який його користувач, сам того не помічаючи, під час
перегляду твору, розміщеного в мережі, створює, як мінімум, сім тимчасових копій цього
твору: по одній копії в модемах передаючого та приймаючого комп’ютерів, в одному чи кількох проміжних комп’ютерах — маршрутизаторах, у браузері, а також в оперативній пам’яті, у
відеодекомпресіонному чіпі та у відеокарті самого приймаючого комп’ютера [11, с. 555]. І це
не враховуючи постійної копії, яку користувач може свідомо зберегти на жорсткому диску
свого комп’ютера для тих чи інших цілей.
Хоча закони про авторське право різних країн, таких як США та Росія, на відміну від законодавства України, прямо не згадують «тимчасові електронні копії творів» як об’єкти охорони,
суди зарубіжних країн все частіше приймають рішення про розповсюдження авторсько-правової охорони на копії творів, зафіксованих в оперативній пам’яті комп’ютера. Позиція національних судів, згідно з якою тимчасова фіксація розміщеного в Інтернеті твору в оперативній
пам’яті комп’ютера визнається актом відтворення, у поєднанні з повсякчасним та невід’ємним
характером тимчасового копіювання в Інтернеті, призводить до ситуації, коли кожен користувач Інтернету автоматично стає потенційним порушником авторських прав.
З огляду на реальну загрозу порушення балансу прав авторів і їхніх правонаступників, та
прав користувачів Інтернету на користь перших і, як наслідок цього, створення значних перешкод на шляху розвитку та всебічного використання Інтернету, проблема тимчасових копій
потребує розв’язання. В силу транскордонного характеру Інтернету, усунення цієї проблеми
уявляється можливим лише шляхом докладання спільних зусиль багатьох країн та компетентних міжнародних організацій.
Саме уніфікації підходів до вирішення проблем, що постали в сучасному авторському праві з розвитком Інтернету, присвячені дві прийняті в 1996 р. під егідою Всесвітньої організації
інтелектуальної власності міжнародні угоди — Договір ВОІВ про авторське право та Договір
ВОІВ про виконання і фонограми. Участь України в Договорах ВОІВ відповідає її національ-
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ним інтересам та сприяє інтеграції нашої країни до світових та європейських економічних
структур [12, c. 80]. Саме тому заходи, спрямовані на приєднання України до згаданих угод,
було проголошено невідкладним завданням її державної політики у сфері охорони інтелектуальної власності (п. 2) [13]. У результаті вжитих заходів Верховна Рада України прийняла
відповідні закони про приєднання України до обох договорів ВОІВ.
Національні закони про авторське право зазвичай надають авторам та їхнім правонаступникам виключне право на розповсюдження творів шляхом продажу або відчуження в інший
спосіб, та здачі в найом чи у прокат. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх
творів 1979 р. передбачає, що право на розповсюдження є частиною права на відтворення,
яке закріплене ст. 9 зазначеної Конвенції [14, с. 31–32].
Окрім цього аргументу, деякими країнами на Дипломатичній Конференції було також
висунуто аргумент, що право на розповсюдження не повинно застосовуватися в контексті
Інтернету. Узгоджена Заява щодо статей 6 та 7 Договору ВОІВ про авторське право обмежує
сферу дії права на розповсюдження зафіксованими копіями, «які можуть бути введені до обігу у вигляді матеріальних об’єктів». Наведене положення відображає позицію деяких країн,
передусім європейських, за якою передача інформації через Інтернет є послугою, а не товаром. Наприклад, правила Європейського Союзу стосовно вільного руху товарів та послуг
розглядають трансакції, здійснені за допомогою Інтернету, як послуги [15, с. 18]. Така позиція Європейського Союзу пояснюється застосуванням його державами-членами «принципу
вичерпання» — аналогу «доктрини першого продажу», сприйнятої авторсько-правовим законодавством США, України та деяких інших країн.
Зазвичай застосування «принципу вичерпання» не становить будь-якої проблеми, оскільки набувач примірника твору втрачає його після передачі іншій особі. Застосування ж цього
принципу до розповсюдження творів через Інтернет виглядає проблемним і може чинити
негативний вплив на стан охорони авторських прав у віртуальному просторі. Варто лише володільцю авторських прав на твір розмістити його примірник в Інтернеті, як цей примірник
може бути переданий користувачами глобальної мережі необмежену кількість разів. Це спричиняє конфлікт між правом на відтворення та правом на розповсюдження, оскільки в результаті кожної передачі твору створюється його примірник, в той час як оригінал залишається у
того, хто здійснює передачу.
Якщо застосовувати право на розповсюдження до творів, які передаються Інтернетом, то
автори та інші володільці авторських прав мають змиритися з незліченними випадками розповсюдження несанкціонованих ними примірників (результатів відтворення) творів в силу
того, що їхнє право на розповсюдження було вичерпано з моменту розміщення легального
примірника твору в Інтернеті. Саме для того, щоб запобігти такому результату, деякі країни
розглядають передачу інформації через Інтернет у ролі послуги (а не товару), пропонуючи
виключити Інтернет із сфери дії «принципу вичерпання» [16, с. 112].
Вимоги до обсягу наукової статті, на жаль, не дозволяють занурюватися ще глибше. Однак
дослідження проблем інтелектуальної власності в її авторсько-правовому аспекті дає підстави зробити певні узагальнення, які, можливо, прояснять суть головних протиріч ситуації, що
склалася у сфері охорони авторських прав на літературні та художні твори, розміщені в глобальній мережі. З огляду на важливість цього фактора для розвитку інформаційного суспільства, бачиться доречним зробити такі висновки:
1. Всі види творів, зафіксовані у цифровій формі та розміщені в мережі Інтернет, відповідають критеріям охороноздатності, які встановлені законодавством держав — членів Бернського Союзу, і, таким чином, підлягають охороні авторським правом будь-якої з цих держав
нарівні з творами, зафіксованими в більш традиційних формах, незалежно ані від виконання авторами чи їхніми правонаступниками будь-яких формальностей стосовно цих творів
(реєстрації, депонування тощо), ані від факту опублікування твору;
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2. У силу технологічних особливостей роботи мережі Інтернет та її транскордонного універсального характеру, одразу виявити неправомірне використання творів науки, літератури чи мистецтва, розміщених у глобальному віртуальному просторі, найчастіше немає можливості, що є істотним недоліком функціонування Інтернету в частині охорони майнових
(комерційних) аспектів «копірайту». Легкість маніпулювання творами, зафіксованими в
електронній формі, викликає водночас і численні питання щодо охорони немайнових прав в
Інтернеті, де твори постійно модифікуються, видозмінюються та заново розповсюджуються
як самими авторами, так й іншими користувачами мережі. Таким чином, застосування концепції немайнових прав щодо розміщених в Інтернеті творів є достатньо ускладненим;
3. Загальноприйнятою є практика, що добросовісний користувач, виявивши в мережі Інтернет твір, який його цікавить, повинен встановити автора цього твору чи інших суб’єктів
авторського права, та отримати дозвіл на використання твору (за винятком випадків, коли
користувачу такий дозвіл непотрібен в силу закону), у разі необхідності уклавши з автором
відповідний договір про умови використання зазначеного твору;
4. Автор (чи інша особа, яка має авторські права), розміщуючи свій твір в мережі Інтернет для загального вільного доступу, цим самим апріорі надає право використовувати цей
твір всім бажаючим. При цьому дозвіл володільця авторських прав на вільне використання
твору може мати чітко виражений характер або ж припускатися, на основі таких факторів, як
необхідність, звичай чи загальноприйнята практика, або ж випливати з характеру відносин
сторін;
5. Судовий захист авторських прав на твори, розміщені в глобальній інформаційній мережі,
в разі їх порушення численними користувачами з різних країн, нерідко здійснити практично
неможливо через надзвичайну складність у встановленні особи кожного конкретного порушника. Зазначена проблема ускладнюється ще й необхідністю для позивача порушувати позови
за юрисдикціями різних країн. Однак практика міжнародно-правового захисту «копірайту» все
ж таки має поодинокі приклади успішного захисту порушених авторських прав на об’єкти, розміщені у віртуальному просторі. Основою такого захисту є принципи міжнародного приватного права та конвенційні положення щодо охорони інтелектуальної власності на твори.
Нарешті, практичне значення цього наукового дослідження полягає в тому, що резюмовані в статті висновки можуть стати теоретичним підґрунтям для подальшого вивчення проблем взаємного впливу інформаційних технологій (перш за все Інтернету) та інтелектуальної
власності (зокрема її інституту — авторського права).
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Стовпець О. В. Проблеми охорони авторського права в інформаційному суспільстві
У статті аналізується юридична природа авторського права на твори, розміщені в глобальній інформаційній мережі. Також звертається увага на відповідні проблеми щодо охорони «копірайту» в Інтернеті, обумовлені його природою.
Ключові слова: авторське право, твір, глобальний віртуальний простір, інформаційне суспільство.
Стовпец А. В. Проблемы охраны авторского права в информационном обществе
В статье анализируется юридическая природа авторского права на произведения, размещённые в
глобальной информационной сети. Также обращается внимание на характерные проблемы относительно охраны «копирайта» в Интернете, обусловленные его природой.
Ключевые слова: авторское право, произведение, глобальное виртуальное пространство, информационное общество.
Stovpets О. Copyright protection problems in context of the information society
The article analyses a legal nature of copyright concerning intellectual products (artworks, literature etc.)
located in global virtual space. It’s also researched some specific problems connected with copyright protection in
Worldwide Web that defined by its nature. Particularly it’s drawn attention to the copyright legislation’s regulations
of Ukraine comparatively to copyright legislation of another countries. Noticed that the evident progress of Internet
technologies generates some novels in sphere of copyright realization. In this context a reproduction of artworks
(intellectual products) by playing, imaging, displaying, demonstration and other forms, able to be «understood»
for computer, should be considered. Ukrainian law mentions such notion as a «record for a temporary or
persistent storage in electronic form». Specific character of virtual space’s functioning procreates some juridical
contradictions in respect of objects protected by copyright law. Though the common principles of intellectual
property legislation are applicable for copyright protected objects at Internet. At the same time different countries
use conceptual frameworks that differ from each other. Thus the European Union has a propensity for application
of «exhaustion principle» in legal practice, while the United States frequently use «first sell» doctrine. In any event
information society conditions effect transformation of the copyright legal institute, and make their influence
upon a whole dynamics of development in relation to intellectual property integrally.
Key words: copyright, artwork (intellectual product), global virtual space, information society.
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У

2012 р. Верховна Рада України схвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс
України (далі — КПК України). Цьому передувало видання Указу Президента України від
8 квітня 2008 р. № 311/2008 «“Про затвердження рішення РНБОУ” від 15 лютого 2008 року
“Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів”», в якому
передбачалася необхідність реформування кримінального процесуального законодавства.
Чинний КПК України визначає порядок кримінального провадження на території України, досудове розслідування і судове провадження. Однією з його новел є процесуальне
закріплення проведення негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх результатів
у кримінальному провадженні. Для органів досудового розслідування це нове, не досить вивчене питання, яке потребує більш поглибленого теоретичного вивчення і належної практичної реалізації.
Разом з тим питаннями використання оперативно-розшукових матеріалів у кримінальному процесі займались такі вчені, як О. Бандурка, В. Глушков, О. Долженков, І. Козаченко,
Я. Кондратьєв, Є. Лук’янчиков, М. Погорецький, Є. Скулиш, С. Стахівський, М. Шумило
та ін.
Аналіз опублікованих наукових праць з цієї проблематики свідчить про те, що на сьогодні
існує багато різних поглядів на питання організації і проведення негласних слідчих (розшукових) дій, але у зв’язку із прийняттям нового КПК України необхідно дослідити положення
нового законодавства.
Вивчаючи проект КПК України (ще до набрання ним чинності), В. Глушков справедливо
наголошував на тому, що він містить положення, які надають можливість слідчим проводити
у кримінальній справі розшукові дії, але не враховує специфіки теоретичної і практичної підготовки працівників слідчих підрозділів. Крім того, у законопроекті безпосередньо вказано,
що провадження таких слідчих дій здійснюється негласно, тобто суб’єкти повинні мати допуск до державної таємниці. Цілком зрозуміло, що форму допуску можуть мати слідчі Служби
безпеки України, що ж стосується інших суб’єктів, які за законом уповноважені здійснювати
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досудове слідство у кримінальних справах, надання їм форми допуску до державної таємниці
не є доцільним, оскільки це призведе до непотрібного розголошення форм та методів роботи
правоохоронних органів, що загалом знижуватиме ефективність їх діяльності. Окрім того,
проведення переважної більшості «негласних слідчих дій», передбачених проектом КПК
України, пов’язане із застосуванням спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Стосовно цього слід зауважити, що законопроектом не вирішується питання щодо того, які
суб’єкти сприятимуть органам досудового слідства у проведенні вказаних слідчих дій, де
слідчі братимуть зазначені спеціальні технічні засоби. Також, зважаючи на такі радикальні
зміни у кримінальному процесуальному законодавстві, необхідно буде вирішувати питання
про докорінні зміни у системі підготовки слідчих [1, с. 47–48].
О. Юрченко та І. Сервецький вказують на те, що згідно зі ст. 41 нового КПК України
діяльність оперативних підрозділів обмежена, вони мають право виконувати тільки доручення слідчого, прокурора, а за його виконанні співробітник оперативного підрозділу
набуває повноважень слідчого. Самостійно співробітник оперативного підрозділу не має
права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою,
а за необхідності зобов’язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора.
Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних
слідчих (розшукових) дій для співробітника оперативного підрозділу є обов’язковими для
виконання [2, с. 13].
Є. Скулиш вказує на те, що окремі норми ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з урахуванням змін, внесених Законом від 13 квітня 2012 р. № 4652-VІ,
побудовані як бланкетні та посилаються на окремі статті КПК України, що встановлюють
порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. З огляду на це, можна дійти висновку, що оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії є однорідними
за організаційно-правовим критерієм та відрізняються переважно за правовим статусом та
суб’єктним складом, адже в оперативно-розшуковій діяльності проведення оперативно-розшукових заходів може здійснюватися лише уповноваженими оперативними підрозділами, а
негласних слідчих (розшукових) дій — слідчим, прокурором, або за їх дорученням — упов
новаженим оперативним підрозділом. Окрім того, оперативно-розшукові заходи проводитимуться з метою виявлення, попередження та розкриття злочину, що готується, а негласні
слідчі (розшукові) дії спрямовані на виявлення та перевірку інформації, необхідної для розслідування вже вчиненого злочину [3, с. 111].
Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів досудового
розслідування і оперативних підрозділів з питань організації і проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
Правову основу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, захисту інформації становлять Конституція України, КПК України, Кримінальний кодекс України, закони України «Про прокуратуру», «Про державну таємницю», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12, Звід відомостей,
що становлять державну таємницю (далі — ЗВДТ), затверджений наказом Служби безпеки
України від 12 серпня 2005 р. № 440 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 р. за № 3902/11182 та інші нормативно-правові акти.
Загалом негласні слідчі (розшукові) дії — це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості
про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків,
передбачених ст. 246 КПК України [4].
Методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій становлять сукупність організаційних, практичних прийомів, у тому числі із застосуванням технічних засобів, які дозво
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ляють у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України,
отримати інформацію про злочин або особу, яка його вчинила, без її відома.
Суб’єктами, уповноваженими на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, є слідчі, а також уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки,
органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України,
органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, які проводять негласні слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів слідчими під час проведення досудового
розслідування у формі процесуального керівництва.
Як зазначено в Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових)
дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (далі — Інструкція) [5],
основним суб’єктом у проведенні негласних дій є уповноважений оперативний підрозділ. Це
підрозділ, який входить до складу державного органу, визначеного у ст. 246 КПК України,
залучений за рішенням керівництва органу до здійснення або участі у проведенні негласної
слідчої (розшукової) дії. Уповноваженими особами щодо здійснення зазначених дій є співробітники (працівники) уповноваженого оперативного підрозділу, залучені за рішенням керівника до проведення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, або інші
особи, залучені за рішенням слідчого, прокурора, оперативного підрозділу. З останньою тезою Інструкції, на нашу думку, не можна погодитися, оскільки вона суперечить положенню
п. 1.8. цієї ж Інструкції, а саме: «У кримінальному провадженні під час виконання доручень
слідчого, прокурора співробітники (працівники) уповноваженого оперативного підрозділу
не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора». Тобто можна зробити висновок про те, що основними суб’єктами у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій є слідчий, прокурор,
слідчий суддя і суд. На нашу думку, навпаки, необхідно законодавчо встановити таку ініціативу для співробітників уповноваженого оперативного підрозділу, адже саме вони володіють
методами проведення негласних дій, а не слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд.
Згідно з положеннями КПК України негласні слідчі (розшукові) дії, залежно від їх виду і
конкретної мети, проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, якщо лише в результаті
їх проведення є можливість отримати відомості про злочин і особу, яка його вчинила, чи
обставини, що мають значення для досудового розслідування (про події, речі і документи, які
мають істотне значення для досудового розслідування) (статті 246, 253, 261 КПК України).
Слідчому судді необхідно надати відомості, залежно від виду негласної слідчої (розшукової) дії, отримані під час досудового розслідування, що підтверджують неможливість одержання відомостей про злочин чи особу, яка його вчинила, в інший спосіб.
Рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор викладає в
постанові, яка має відповідати вимогам статей 246, 251 КПК України, якщо ця дія проводиться
без дозволу слідчого судді, або в невідкладних випадках, передбачених ст. 250 КПК України.
Клопотання слідчого, прокурора слідчому судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинне відповідати вимогам, зазначеним у ст. 248 КПК України, та матеріалам кримінального провадження, які надаються лише на вимогу слідчого судді для підтвердження необхідності проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
Залежно від злочину, який розслідується, та статусу особи, щодо якої проводиться негласна слідча (розшукова) дія, інших чинників слідчий, за погодженням з керівником органу
досудового розслідування відповідного рівня, може доручати проведення негласної слідчої
(розшукової) дії керівнику іншого правоохоронного органу, у тому числі того, під юрисдикцією якого не знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, з обґрунтуванням такої необхідності.
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У випадку, коли матеріали оперативно-розшукової діяльності були використані як приводи та підстави для початку досудового розслідування, доручення на проведення негласної
слідчої (розшукової) дії, як правило, надається оперативному підрозділу, який виявив злочин, але враховуються його повноваження.
До доручення слідчого, прокурора додається ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення
негласної слідчої (розшукової) дії чи постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Доручення складається у двох примірниках на офіційному бланку
органу досудового розслідування чи прокуратури відповідного рівня. Воно має бути мотивованим, містити інформацію, яка необхідна для його виконання, чітко поставлене завдання, що
підлягає вирішенню, строки його виконання, визначати конкретного прокурора, якому слід
направляти матеріали в порядку, передбаченому ст. 252 КПК України. Оперативний підрозділ
не має права передоручати виконання доручення іншим оперативним підрозділам.
У дорученні також може визначатися порядок взаємодії між слідчим, прокурором і упов
новаженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу.
Керівник органу відповідно до відомчих нормативно-правових актів визначає виконавця — оперативний підрозділ (оперативні підрозділи).
Прокурор має право заборонити проведення ще не розпочатої негласної слідчої (розшукової) дії, оформивши своє рішення вмотивованою постановою (статті 110, 246, 249 КПК
України). Крім того, він зобов’язаний припинити подальше проведення негласної слідчої
(розшукової) дії, якщо в цьому відпала необхідність, та з інших підстав, викладених ним у
постанові, що негайно надається керівнику органу, який проводить негласну слідчу (розшукову) дію за дорученням слідчого, прокурора, або слідчому, який проводить зазначені дії безпосередньо (статті 246, 249 КПК України).
Уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення слідчого, прокурора з
урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення негласних слідчих (розшукових) дій залучає на підставі свого завдання відповідні оперативні та оперативно-технічні підрозділи.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий, уповноважений оперативний підрозділ, який виконує доручення слідчого, прокурора, має право використовувати
інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або
залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених ст. 275 КПК України. Використання такої інформації здійснюється за умови гарантування безпеки особі, яка надає таку інформацію.
Уповноважені оперативні підрозділи не мають права виходити за межі доручень слідчого,
прокурора (ст. 41 КПК України). Вони зобов’язані повідомляти їх про виявлення обставин,
які мають значення для кримінального провадження або вимагають нових процесуальних
рішень слідчого, прокурора.
Керівник органу, якому доручено виконання негласної слідчої (розшукової) дії, повинен
негайно повідомити прокурора та слідчого про неможливість виконання доручення, його затримку з обґрунтуванням причини і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні доручення.
Контроль за дотриманням строків і повноти виконання доручення слідчого, прокурора
здійснюється начальником уповноваженого оперативного підрозділу.
За результатами виконання доручення оперативний співробітник (працівник) складає рапорт із зазначенням результатів виконаного доручення, залучених при цьому сил і засобів, а
також їх результатів.
Начальник уповноваженого оперативного підрозділу приймає рішення шляхом накладення
резолюції на рапорті, стосовно можливості направлення протоколу та додатків до нього про-
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курору чи вжиття заходів до належного виконання доручення. Протокол та додатки до нього не
пізніше 24 годин після складання надаються прокурору, зазначеному в дорученні. Матеріали,
що можуть розшифрувати конфіденційних осіб отримання інформації, не надаються [6].
На нашу думку, необхідно виключити положення Інструкції, відповідно до якого співробітники (працівники) уповноваженого оперативного підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою, а, навпаки, встановити таку ініціативу під час
проведення негласних дій і надати право відповідним співробітникам приймати рішення у
ситуації, яка склалась, адже саме вони володіють методами проведення негласних дій, а не
слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд.
На підставі викладеного пропонуємо внести зміни до КПК України і п. 6 ст. 246 викласти у
такій редакції: «Проводити негласні слідчі (розшукові) дії мають право уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби
України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, за дорученням слідчого який здійснює досудове розслідування злочину. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть
залучатися також інші особи».
Список використаних джерел
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Глушков В. О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність / В. О. Глушков // Вісник Вищої ради юстиції. — 2011. — № 2 (6). — С. 42–50
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/2011_2/
DOC/11gvoosa.pdf.
Юрченко О. М. Щодо поняття спеціальної діяльності правоохоронних органів під час проведення
гласних, негласних слідчих (розшукових) дій / О. М. Юрченко, І. В. Сервецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — С. 1–19.
Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним
кодексом України / Є. Д. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2012. —
Вип. 618. — С. 108–114.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/4651%D0%B0-17.
Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх
результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури Украї
ни, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від
16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII (зі змінами
та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2135-12.

Столбовий В. М., Іващенко В. О. Особливості організації і проведення негласних слідчих (розшукових)
дій відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
Стаття присвячена дослідженню особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Визначені повноваження органів досудового розслідування в організації негласних слідчих (розшукових) дій. Висвітлені питання взаємодії між органами досудового розслідування і оперативними підрозділами. Розглянуто правовий статус
учасників проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виявлені недоліки чинного законодавства
щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Запропоновані зміни до законодавства щодо
удосконалення правового регулювання у цій сфері.
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, орган досудового розслідування, оперативний підрозділ, слідчий, уповноважений співробітник оперативного підрозділу, оперативно-розшукові заходи.
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Столбовой В. Н., Иващенко В. А. Особенности организации и проведения негласных следственных
(розыскных) действий согласно Криминального процессуального кодекса Украины
Статья посвящена исследованию особенностей проведения негласных следственных (розыскных)
действий в соответствии с Криминальным процессуальным кодексом Украины. Определены пол
номочия органов досудебного расследования в организации негласных следственных (розыскных)
действий. Освещены вопросы взаимодействия между органами досудебного расследования и
оперативными подразделениями. Рассмотрен правовой статус участников проведения негласных
следственных (розыскных) действий. Выявлены недостатки действующего законодательства относительно проведения негласных следственных (розыскных) действий. Предложены изменения в законодательство по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере.
Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, орган досудебного расследования,
оперативное подразделение, следователь, уполномоченный сотрудник оперативного подразделения,
оперативно-розыскные мероприятия.
Stolbovyi V., Ivaschenko V. Features of the organization and conduct of undercover investigative (detective)
actions under the Criminal Code of Ukraine protsesualnogo
The article investigates the features of the undercover investigation (investigation) of action in accordance
with the criminal code of Ukraine protsesualnym. Defined the powers of the pre-trial investigation in the
organization undercover investigation (investigation) of action. The questions of interaction between the pretrial investigation and intelligence units. Considered legal status of members of the undercover investigation
(investigation) of action. Identified shortcomings of the current legislation concerning undercover investigation
(investigation) of action. Proposed amendments to the legislation to improve the legal regulation in this area.
Key words: unspoken investigation (investigative) actions pre-trial investigation body, the operational arm of
the investigator, the operational arm of an authorized officer, investigative measures.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ:
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ

П

ершим завданням кримінального законодавства, визначеним у ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України (далі — КК України), є «правове забезпечення охорони» певних
об’єктів. Частина 2 ст. 1 КК України вказує на здійснення визначеного завдання КК України,
а саме — правове забезпечення охорони відповідних об’єктів, а також запобігання злочинам.
Відтак КК України охороняє суспільні відносини через визначення злочинності суспільно
небезпечних діянь та покарань, що застосовуються до осіб, які їх вчинили [1, c. 283]. Справедливо, що охоронна природа кримінального права має важливе значення, оскільки саме ця
теорія будує підвалини, відповідно до яких держава не може криміналізовувати ту поведінку,
котра є дозволеною іншими галузями права й іншими соціальними нормами [1, c. 276].
Кримінально-правова охорона будь-яких об’єктів забезпечує стійкість та непорушність
суспільних відносин, які виникають та існують у суспільстві. Не є винятком і фінансова сис-
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тема. Питання, пов’язані з вивченням сутності та особливостями кримінально-правової охорони, у своїх працях досліджували П. Андрушко, О. Грошев, О. Дудоров, А. Жалинський,
М. Карчевський, О. Кириченко, І. Копотун, В. Кузнецов, В. Куц, Ю. Ляпунов, В. Матвійчук,
А. Наумов, П. Сердюк, В. Филимонов, О. Филимонов, Є. Фролов та ін. Проте особливості
кримінально-правової охорони фінансової безпеки сьогодні вивчені ще недостатньо.
Метою статті є визначення сутності кримінально-правової охорони фінансової безпеки
держави.
Кримінально-правова охорона будь-якого об’єкта, у тому числі й фінансової безпеки
держави, здійснюється на основі специфічного впливу на свідомість-підсвідомість людини, у результаті якого особа оцінює можливі наслідки за результатами порушення певних,
охоронюваних законом суспільних відносин. При цьому моральні устої (цінності) людини
створюють передумови для виправдовування або недопущення вчинення нею протиправної
поведінки. І якщо у першому випадку відносини, завдяки усвідомленню певною людиною
моральної «заборони» на порушення встановлених у кримінальному законодавстві заборон,
залишаються непорушними, то в іншому випадку особа, прийнявши рішення про порушення відносин, поставлених під охорону, має зазнати покарання за вчинене та відновити порушені відносини. Тому охоронний вплив кримінального права умовно можна поділити на
два етапи:
1. Вплив на свідомість-підсвідомість людини, що обумовлює непорушність суспільних
відносин;
2. Нейтралізація суспільно негативних наслідків, відновлення порушених суспільних
відносин та застосування заходів впливу до порушника (його виправлення).
Спроба систематизувати та узагальнити наукові погляди на сутність кримінально-правової охорони була зроблена В. Кузнецовим у монографії «Кримінально-правова охорона
громадського порядку та моральності в українському вимірі», де наголошено на відсутності
однозначності у розумінні досліджуваного поняття та загалом невелику кількість її визначень, запропонованих сучасними науковцями [2, c. 64–70]. При аналізі зазначеної дефініції
погляди вчених об’єднані у три групи: ті, у яких безпосередньо визначена сутність кримінально-правової охорони; ті, що надають поняття кримінально-правової охорони певного
об’єкта; ті, які визначають окремі характеристики кримінально-правової охорони, не розкриваючи її суті.
До першої групи належить точка зору В. Кузнецова, який під кримінально-правовою
охороною розуміє багатоаспектну структуру, яку утворюють: певна система кримінальноправових засобів, до яких включені кримінально-правові норми, кримінально-правові відносини, суб’єктивні права та юридичні обов’язки, рішення судів; способи (дозволяння,
зобов’язування, заборона, які реалізуються через відповідні норми кримінального права:
заборонні, роз’яснювальні, заохочувальні та обмежувальні); форми (використання, виконання, додержання, застосування), за допомогою яких нормативність права переводиться
в упорядкованість суспільних відносин [2, c. 123]. Запропоноване визначення досить повно
розкриває зміст кримінально-правової охорони, включаючи до неї систему кримінальноправових засобів, способів та форм.
До другої групи відноситься визначення, запропоноване В. Матвійчуком, відповідно до
якого кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища — це система
(комплекс) кримінально-правових заходів та засобів, що утворюють чинне кримінальне законодавство (заборони), кримінально-правові санкції; запобіжні заходи, кримінально-правова політика та вдосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності у сфері охорони, раціонального використання, відтворення й оздоровлення навколишнього природного
середовища з метою, щоб зазначені суспільні відносини, які взяті під охорону кримінального
закону, залишалися, за загальним правилом, об’єктами охорони і якомога менше зазнавали
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злочинних посягань [3]. Таке визначення, хоча й доволі громіздке, але охоплює усі прояви
кримінально-правової охорони певного об’єкта. Воно так само, як і визначення кримінально-правової охорони, запропоноване В. Кузнецовим, представляє досліджувану категорію
чітко структурованою системою із взаємопов’язаними елементами.
Також до цієї групи слід віднести думку І. Копотуна щодо змісту кримінально-правової
охорони громадського порядку, під яким розуміється захист врегульованої правовими та
іншими соціальними нормами певної частини суспільних відносин, які забезпечують недоторканність життя та здоров’я, честі та гідності людей, відносин власності та нормальних умов
функціонування підприємств, установ, організацій, службових осіб і громадян [4]. Автор використав у наведеному визначенні поняття «захист», яке відповідно до тлумачних словників
має такі значення: огороджувати від будь-яких ворожих дій, несприятливого, шкідливого
впливу або обороняти, охороняти кого-, що-небудь від нападу, замаху. Захист розглядається
як функція держави, яка у формі спеціальних заходів спрямована на припинення конкретних
правопорушень, відновлення (компенсацію) порушених інтересів або забезпечення умов їх
задоволення в інших формах.
Зміст поняття «охорона», відповідно до тлумачних словників, означає берегти, заступати, боронити, захищати, тримати у цілісності; заступництво, підтримка; оберігати, стерегти;
оберігати від небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від загрози нападу, замаху, оберігати від руйнування, знищення, завдання шкоди, захищати від чого-небудь тощо. Дійсно, в
окремих тлумачних словниках охорона визначається через захист і можна припустити, що ці
два поняття слід сприймати майже як синоніми. Але власне захист відображає певні дії, які
вчинюються з метою запобігання вчиненню нападу, замаху або шкідливому впливу, а охорона передбачає забезпечення цілісності та непорушності визначених законодавством суспільних відносин.
Також тлумачення поняття «охорона» знайшло своє відображення у ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.». Відповідно до зазначеного документа
«Охорона [праці] — система [правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних] заходів та засобів, спрямованих на
[збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці]» (дужки наші. — О. Т.). Отже,
у наведеному тлумаченні охорона являє собою систему заходів та засобів, спрямованих на
упереджувальний вплив на оточуючі фактори з метою забезпечення умов досягнення бажаного результату.
Порівняння змістовного обсягу дефініцій «захист» та «охорона» дозволило зробити висновок про первинність охорони щодо захисту. Адже охорона полягає у забезпеченні цілісності певного об’єкта до того моменту, як на нього почалося посягання. Отже, використане
у визначенні змісту кримінально-правової охорони громадського порядку, запропоноване
І. Копотуном, поняття «захист» певним чином обмежує обсяг початкової (вихідної) дефініції.
На підтвердження висловленої позиції щодо співвідношення понять «захист» та «охорона» слід навести погляди науковців, які досліджували їх зміст у контексті правозастосування.
Привертає увагу відсутність єдності думок щодо тотожності або відмінності цих дефініцій.
Так, Л. Воєводін дотримується думки щодо тотожності категорій «охорона» і «захист» та зазначає, що охорона основних прав громадян полягає не тільки і не стільки в їх захисті від
можливих порушень, скільки в забезпеченні умов та засобів для фактичного користування
ними кожним громадянином [5]. Тобто дефініцію «охорона» він визначає через «захист», що
свідчить про відсутність будь-якого розмежування автором змісту зазначених понять.
Дещо відмінна позиція спостерігається у працях М. Вітрука, який під охороною прав
запропонував розуміти діяльність, спрямовану на усунення перешкод у реалізації прав та
обов’язків, на боротьбу з невиконанням обов’язків і зловживанням правами, на профілактику і попередження порушень прав та обов’язків. При цьому він стверджував, що захист настає
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тоді, коли має місце невиконання обов’язку або зловживання правом, а також коли виникає
перешкода для їх здійснення чи існує суперечка про наявність самого права або обов’язку [6].
Тобто такі явища, як охорона і захист, на думку цього автора, виникають лише тоді, коли порушуються певні відносини. Але його позиція дозволяє дійти висновку, що співвідносяться
вони як ціле (охорона) та частина (захист).
На єдність охорони та захисту звертає увагу й О. Похил. Автор наголошує на спільності
суб’єктного складу та мети явищ, що досліджуються, зокрема:
• і охорона, і захист є конституційними обов’язками держави;
• і охорона права, і захист поширюються тільки на суб’єктивні права;
• вони обидва є конкретною діяльністю, яка опосередковується застосуванням відповідних норм права;
• і перше, і друге мають спільну спрямованість та функціональне призначення, адже розраховані на правове забезпечення прав і свобод людини;
• їхньою спільною метою є гарантування реалізації, або захист від порушення, або відновлення порушеного суб’єктивного права [7].
Проте викладена позиція не дає чіткого уявлення про змістовну відмінність охорони та
захисту, а лише у загальному вигляді визначає їх особливості як юридичних явищ. Не заперечуючи викладене твердження, ми все ж погоджуємося з Е. Гавриловим, на думку якого,
охорона — це встановлення загального правового режиму, а захист — це ті заходи, які здійснюються у випадках, коли права порушені або оспорені [8]. При цьому слушною є думка
Є. Гіди, який зауважив, що охорона включає заходи, що застосовуються до моменту порушення прав людини, а захист — після вчинення правопорушення [9], що також підтверджує
висновок щодо первинності «охорони» стосовно «захисту», адже вона існує незалежно від наявності порушення певних суспільних відносин, а захист вступає у дію за наявності суспільно
небезпечного посягання. Отже, охорона визначає забезпечення незмінного стану будь-якого
об’єкта не залежно від наявності або відсутності негативних впливів, а захист — заходи, спрямовані на недопущення порушення цілісності суспільних відносин вже розпочатим негативним впливом (протиправним діянням) або їх відновлення у разі порушення.
До третьої групи відносимо точку зору А. Козлова, який, не розкриваючи зміст досліджуваної дефініції, наголошує на тому, що кримінально-правова охорона об’єкта — одна з найголовніших функцій у кримінальному праві. Пояснює він свою позицію тим, що кримінальне
право безпосередньо не пов’язане з охороною, адже воно: є ретроспективною галуззю права,
бо регламентує правовідносини щодо вже вчинених злочинів (у цьому випадку не можна вести мову про охорону відносин, яким вже завдано шкоду або які вже були поставлені під загрозу спричинення шкоди); має своїм предметом кримінальний закон, злочин, кримінальну
відповідальність та звільнення від неї, отже, у якості предмета у традиційному підході немає
місця охоронювальній функції [10]. Але з таким твердженням складно погодитися, тому що
у нормах КК України йдеться не про вже порушені відносини, а про відносини, які можуть
бути порушені, основні складові їх порушення та наслідки такого порушення. Тобто визначається коло елементів, для охорони яких запроваджені відповідні норми кримінального закону.
О. Дудоров, не пропонуючи визначення кримінально-правової охорони, роз’яснює механізм кримінально-правової охорони системи оподаткування, під яким він розуміє загальнопревентивний вплив на учасників податкових правовідносин з боку кримінального закону, а
також здійснення кримінально-правової кваліфікації і застосування кримінально-правових
заходів впливу внаслідок вчинення злочинних порушень податкового законодавства [11].
Так само М. Карчевський, досліджуючи кримінально-правову охорону інформаційної
безпеки України, не дає її визначення, але наголошує, що «кримінально-правова охорона
інформаційної безпеки складається з трьох частин: забезпечення доступу до інформаційних
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ресурсів, забезпечення формування інформаційного ресурсу, забезпечення функціонування
інформаційних технологій як засіб формування інформаційного ресурсу та доступу до нього»
[12]. На наше переконання, така думка є дещо дискусійною. По-перше, не зовсім зрозуміло, у
чому полягає особливість саме кримінально-правової охорони цього об’єкта. Адже автор визначає її складові через «забезпечення» певних можливостей щодо інформаційних ресурсів.
Але забезпечення визначених можливостей притаманне не лише галузі кримінального права,
а й господарського, цивільного тощо — залежно від особливостей відносин, які регулюються. По-друге, при аналізі елементів кримінально-правової охорони, окреслених М. Карчевським, слід брати до уваги значення їх ключової категорії — «забезпечення», як створення
надійних умов для здійснення, гарантування, захисту, охорони будь-кого або чого-небудь
від небезпеки. При цьому отримаємо роз’яснення елементів кримінально-правової охорони
через дефініцію «охорона», що містить у собі логічну помилку — «коло у визначенні». Крім
того, якщо все ж виходити зі «створення надійних умов для охорони», не отримаємо вихідного визначення суті кримінально-правової охорони, тому що не зрозуміло яким чином, за
допомогою яких заходів та засобів мають створюватися такі надійні умови та як вони співвідносяться із кримінально-правовою охороною.
Отже, узагальнивши та проаналізувавши наукові погляди щодо досліджуваного поняття
та його основних складових, а також врахувавши положення ДСТУ, ми дійшли висновку, що
кримінально-правова охорона — це система кримінально-правових засобів та заходів, спрямованих на збереження суспільних відносин цілісними та непорушними, відновлення їх у
разі порушення та досягнення соціальної справедливості.
При визначенні сутності кримінально-правової охорони фінансової безпеки держави необхідно враховувати зміст та особливості не тільки дефініції «кримінально-правова охорона», а й «фінансова безпека». Під фінансовою безпекою, у контексті кримінально-правової
охорони, розуміється система забезпечення відсутності ризику ймовірного заподіяння неприпустимої шкоди фінансовій системі держави в цілому та її окремим складовим (у тому
числі й фінансові відносини окремих господарюючих суб’єктів або домашніх господарств).
Фінансова система держави у загальновживаному розумінні — це сукупність фінансових інститутів, у процесі взаємодії яких виникають фінансові відносини, що забезпечують перерозподіл фондів фінансових ресурсів між суб’єктами господарювання, державою та домогосподарствами на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Таким чином, ґрунтуючись на запропонованому визначенні ключової категорії «кримінально-правова охорона» та враховуючи зміст дефініції «фінансова безпека», вважаємо, що
кримінально-правова охорона фінансової безпеки — це система кримінально-правових засобів та заходів, спрямованих на збереження стану, за якого відсутній ризик ймовірного заподіяння неприпустимої шкоди фінансовій системі держави, а також відновлення фінансової системи і соціальної справедливості у разі порушення.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ
ПРАВОСВІДОМОСТІ АДВОКАТА

У

сучасних умовах зростають вимоги до рівня професійної правосвідомості юристів, зокрема адвокатів. Від її рівня залежать нормотворчий, правозастосовний та інтерпретаційний процеси в державі. Враховуючи те, що адвокати — активні учасники правозастосовного процесу, їх діяльність значною мірою забезпечує стан законності у суспільстві, саме
тому дослідження правосвідомості цієї соціально-професійної групи є необхідним напрямом
розвитку теорії права та відіграє особливу роль для юридичної практики.
У теорії права відсутнє єдине розуміння правосвідомості адвокатів. Цей факт дещо ускладнює розробку конкретних ефективних заходів щодо її формування. На сьогодні важливо не
лише визначити стан сформованості правосвідомості адвоката, причини та закономірності
її розвитку, а й запобігти її деформаціям та розробити заходи, спрямовані на підвищення її
рівня у сучасних правових реаліях.
Проблеми правової свідомості адвокатів досліджувало багато українських та російських
учених і практиків. Серед українських науковців слід назвати В. Андрієвського, Б. Баженову, В. Бедя, П. Біленчука, Л. Буркацького, Т. Варфоломєєву, І. Гловацького, О. Жуковську,
Я. Зейкана, В. Леоненка, В. Медведчука, М. Михеєнка, О. Михайленка, А. Рівліна, Б. Романюка, С. Сафулька, О. Святоцького, С. Сливку, Д. Суслова, В. Титаренко, Д. Фіолевського, Ю. Хоматова, П. Хотенця, Г. Чангулі, В. Шибирко та ін. Російські вчені-правники, що
приділяли увагу у своїх працях правосвідомості адвокатів, — В. Адаменко, Я. Аврах, М. Барщевський, О. Бойковий, Є. Васьковський, О. Галоганов, С. Гаврилов, Я. Кисельов, О. Ларін, П. Лупінська, З. Макарова, І. Мілова, І. Жемчужний, І. Петрухін, О. Поляк, Г. Резник,
В. Савицький, Ю. Стецовський, М. Строгович, М. Шаламов та ін. Однак професійна правосвідомість адвокатів як самостійний об’єкт дослідження, її ознаки, структура, форми тощо
вивчені не достатньо.
Метою нашого дослідження є визначення поняття деонтологічної правосвідомості адво
ката. Для цього необхідно визначити структуру професійної правосвідомості адвокатів, її
особливості і місце в системі правосвідомості суспільства, співвідношення з іншими формами суспільної свідомості; виявити особливості професійної правосвідомості адвокатів; встановити роль професійної підготовки у формуванні та розвитку професійної правосвідомості
адвокатів; з’ясувати, які негативні та позитивні фактори впливають на процес формування
професійної правосвідомості адвокатів.
Дослідники по-різному підходять до визначення поняття правосвідомості. Більшість авто
рів вважають, що правосвідомість — це сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, у яких
виявляється ставлення до дійсного або бажаного права як до справедливого чи несправедливого і до дій людей як до правомірних чи неправомірних.
В. Котюк зазначає, що правосвідомість особистості — це така форма відображення правових явищ, яка включає психічні, інтелектуальні, емоційні й вольові процеси та стани: знання
чинного права і законодавства, правові вміння і навички, правове мислення, правові емоції
й почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, правові переконання та настанови, які синте-
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зуються у прийнятих рішеннях і спрямовані на пізнання, спілкування і взаємодію в процесі
правової діяльності й поведінки у сфері правовідносин [1, с. 35].
С. Сливка виокремлює такі види свідомості — суспільну, державну, національну, політичну, патріотичну, громадянську, духовну, моральну, естетичну, професійну, правову та ін.
На відміну від В. Котюка, він визначає правосвідомість через інформацію і розуміє її як координаційну систему багатовимірності одержання, використання, поширення та зберігання інформації у правовому полі, що характеризує ставлення правника до правової дійсності
та встановлення об’єктивної істини. На думку С. Сливки, правосвідомість ґрунтується на
інформації, яку юрист повинен усвідомити [2, с. 104].
Багатовимірний підхід до інформації загалом необхідний. Інтелектуальна культура
юриста повинна спрямовуватися на творчий багатоаспектний підхід до одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Це підвищує рівень правосвідомості
[2, с. 105].
Інформаційний чинник, який завжди виступав впливовим фактором суспільного розвитку,
в сучасному інформаційному суспільстві став виконувати ключову організаційно-управлінську та регулятивно-контрольну функцію. Сучасний стан суспільного розвитку визначають
як етап формування інформаційного суспільства. Запровадження новітніх інформаційних
технологій значно прискорює процес отримання, обробки, аналізу інформації. Інформаційного забезпечення потребують сьогодні всі сфери суспільної діяльності. Професійна правосвідомість адвокатів не є винятком, адже вся інтелектуальна діяльність адвоката пов’язана з
інформацією.
Зміст принципу правової інформаційності реалізується шляхом розміщення будь-якої
інформації у правовому полі. Юрист із високим рівнем інтелекту надає певній інформації
юридичного осмислення, необхідного для конкретної справи. Високий рівень інформаційної
культури не дозволяє юристові використовувати будь-яку неправову інформацію у професій
ній діяльності [2, с. 208].
Юридична деонтологія розкриває систему формування професійних та особистих якостей
юриста [3, с. 4]. Досліджуючи проблемні питання юридичної деонтології, С. Сливка дійшов
висновку, що деонтологічна правосвідомість юриста — це результат його правосвідомості,
сформований під впливом правової інформаційної культури, при виконанні службового
обов’язку. Деонтологічна правосвідомість юриста є його інтелектуальною власністю, оскільки пов’язана з інтелектом та моральними принципами. Це конкретизація професійної правосвідомості юриста, яка передбачає усвідомлення юристом свого призначення і власної соціальної й моральної відповідальності [2, с. 106–107].
Деонтологічна правосвідомість конкретизує загальну правосвідомість, актуалізує її. Джерелом деонтологічної правосвідомості є внутрішній імператив права, адже у кожному законі
є той внутрішній зміст, який юрист повинен відчути. Письмово він не зафіксований, а через
правове почуття у юриста формується власна деонтологічна правосвідомість, в чому виявляється дух права.
Для прояву деонтологічної правосвідомості велике значення мають талант і творчість,
у ній відсутні стереотипи, ідентичність — це результат загальної правосвідомості. Професіоналізм юриста зумовлює відповідну правосвідомість, здатність фахово розв’язувати правові
проблеми на користь громадян, з метою встановлення правової істини.
Відомо, що деонтологічна правосвідомість виявляється в усіх видах юридичної діяльності.
Навіть за написаним текстом документа можна встановити рівень загальної й деонтологічної
правосвідомості юриста. Аналізуючи поняття «правосвідомість», треба враховувати мораль
як основу права, адже вона більш якісно, ніж право, впливає на формування правосвідомості юриста. Мораль і моральна основа права безпосередньо позначається на правосвідомості
юриста [2, с. 108–109].
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Вважається, що правосвідомість має такі складові елементи: психологічна правосвідомість
(правова психологія); ідеологічна правосвідомість (правова ідеологія); поведінкова правосвідомість (передбачає вихід на правову поведінку) [3, с. 255]. Правова психологія охоплює сукупність правових почуттів, ціннісних відносин, настроїв, бажань і переживань, характерних
для конкретної людини конкретної соціальної групи чи суспільства в цілому [4, с. 68]. Дослідження правової психології адвоката виступає одним із важливих напрямів теорії права і
правової психології.
Природа адвокатської діяльності вимагає певних якостей особистості та відповідних психічних властивостей. Професійна правосвідомість адвокатів — це відображення специфіки
їхньої професійної діяльності. До професійних якостей адвоката відносяться, по-перше,
властивості когнітивних процесів: а) мислення (аналітичність, критичність, логічність, уміння помічати протиріччя, стратегічність); б) мова (ораторські здібності, культура мови, образ
ність, виразність, дискурсивність); в) сприйняття та увага; г) пам’ять (обсяг професійного
досвіду, оперативність); ґ) уява (образність, прогностичність, репродуктивність, творчість);
по-друге, властивості регуляторних процесів (гуманізм, чесність, лідерство, наполегливість,
компромісність); по-третє, властивості комунікативних процесів (соціальна активність, здатність до діалогу, екстравертивність, інформативність, тобто обсяг та швидкість обробки інформації, комунікабельність, толерантність) [5, с. 198–203].
О. Синєокий виокремлює такі структурні компоненти професійної діяльності адвоката:
1) пізнавальний; 2) комунікативний; 3) організаційний; 4) конструктивний. Пізнавальний
компонент діяльності адвоката спрямований на встановлення істини з метою виправдати
особу, що притягується до відповідальності, або пом’якшити її покарання. В основі пізнавального компонента лежить сувора та об’єктивна оцінка наявних фактів. Комунікативний
компонент діяльності адвоката дозволяє вивчити психологічні причини скоєння злочину,
дати характеристику особистості підзахисного, будувати взаємовідносини з іншими учасниками процесу, уникати конфліктних ситуацій тощо. Для організаційного компонента діяль
ності характерним є те, що захист як процес не має суворої нормативної регуляції, тому
планування захисту, використання певних прийомів і методів залежить від організаційних
здібностей адвоката. Цей компонент вимагає таких якостей, як самостійність, дисциплінованість, наполегливість, рішучість тощо. Конструктивний компонент діяльності адвоката передбачає прийняття рішення щодо обрання тієї чи іншої стратегії і тактики захисту з урахуванням обставин справи і поведінки обвинуваченого [6, с. 76–77].
Зупинимося на професіограмі діяльності адвоката. Спочатку наведемо визначення цього поняття. Професіограма — це опис системи вимог, що висуваються певною професією
до психофізіологічних і психічних якостей індивіда, основа професійної психодіагностики
[6, с. 77] .
Адвокат повинен володіти соціально-психологічною компетентністю — вмінням взаємодіяти з оточуючими його людьми, орієнтуватися у соціальній обстановці, адекватно відображати психічні особливості і стани інших людей, обирати оптимальні засоби спілкування з
ними, здатністю до соціальної комунікації [6, с. 77–78].
Успішна діяльність адвоката багато в чому залежить від вміння спілкуватися, від підходу до підзахисного, взаємодії з суддею, слідчим, прокурором. Адвокат повинен добре знати
також особистість підзахисного, його психологію, мотиви та умови скоєння злочину. Слід
пам’ятати, що у будь-якій справі можуть бути знайдені підстави для захисту. Навіть якщо
провина підсудного беззаперечна, можна діяти у напрямку забезпечення відповідності покарання тяжкості скоєного й особистості винного [7, с. 214].
Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів [8, ст. 4]. Захисник повинен
мати моральне право брати участь у вирішенні питань правосуддя, оцінювати вчинки людей,
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розкривати їх психологічний зміст. А це означає, що адвокат повинен бути принциповим,
чесним, непримиренним до порушення прав і законних інтересів підзахисного. На думку
І. Бризгалова, робота адвоката складається із трьох етапів: формування загальної концепції,
розробка тактики захисту, застосування (реалізація) захисту [9, с. 38–39].
Високий рівень правосвідомості безпосередньо впливає на юридичну практику, а деонтологічна правосвідомість прямо впливає на розвиток і формування професійної культури. Під
правовою культурою розуміють якісний стан правового життя суспільства, який характеризується досягнутим рівнем розвитку правової системи — станом та рівнем правосвідомості,
юридичної науки, системи законодавства, правозастосовної практики, законності і правопорядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і свобод людини
[10, с. 550].
Рівень професійної правової культури спільноти юристів визначається ступенем розвинутості культури кожного її члена, тобто ступенем освіти, рівнем кваліфікації. Кожен юрист
на своєму робочому місці повинен відповідати своїй професії і таким чином зміцнювати не
лише свій престиж, а й престиж всієї спільноти. Правова культура юриста вбачається у критичному творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального змісту [11, с. 87].
Вміння поєднувати при захисті інтереси суспільства і підзахисного, не протиставляючи
їх, а також вміння підкреслити соціальне значення захисту при обстоюванні, по суті, приватного інтересу — це, безумовно, одна з важливих якостей професійної культури адвоката
[9, с. 40].
На правосвідомість юриста впливають різні фактори — як об’єктивні, так і суб’єктивні.
Ми провели аналіз чинників, які впливають на формування професійних і моральних якостей адвоката, а відтак на його деонтологічну правосвідомість та професійну правову культуру. У результаті аналізу ми з’ясували, що на формування правосвідомості та інформаційно-правової культури адвоката впливає весь процес реалізації і застосування правових норм
державними органами, процес правотворчості, стан законності та правопорядку, розвиток
суспільних правовідносин, а також усі основні елементи духовної й моральної культури. Самі
собою професійні знання ще не визначають змісту правосвідомості адвоката. Велике значення мають самооцінка, емоції, ставлення до права, а головне — перетворення юридичних
знань у переконання.
Значне місце у формуванні професійних і моральних якостей адвоката відіграє контроль
із боку колег та керівних органів адвокатури. Важко переоцінити в цьому процесі роль різноманітних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів-практиків: конференцій, семінарів, тренінгів, курсів, лекцій тощо, під час яких адвокати мають можливість
обмінятися досвідом, спільними зусиллями знайти відповіді на проблемні питання. У таких
заходах, крім адвокатів, часто беруть участь спеціалісти з правоохоронних та судових органів,
незалежні експерти, що також розширює світогляд адвокатів.
Рівень інформаційної культури безпосередньо впливає на ступінь деонтологічної правосвідомості юриста.
Дослідження деонтологічної правосвідомості адвоката відіграє велике значення, адже
вона має пріоритетний вплив на його юридичну діяльність, пізнання правових явищ та розуміння їхньої сутності. Умовами ефективного формування високої професійної правосвідомості адвокатів виступають соціально-правова активність, повага до права та закону, правова
обізнаність та поінформованість.
Професіоналізм і справедливість тріумфують у юридичній практиці лише тоді, коли юрист
як служитель закону чесно виконує свій морально-правовий обов’язок, постійно підвищує
свою майстерність і прогресує відповідно до досягнень теоретичної та практичної юриспруденції [11, с. 88].
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Ми проаналізували поняття деонтологічної правосвідомості та професійної правової
культури адвоката, виявили їх особливості. З’ясували структуру правосвідомості адвоката.
Встановили фактори, які впливають на процес формування правосвідомості адвоката, та дослідили професіограми діяльності. Визначили роль професійної підготовки та інформаційної культури у формуванні та розвитку правосвідомості адвокатів.
Перспективою подальшого дослідження теми вбачаємо розробку сучасної теоретичної
моделі правосвідомості адвокатів на основі комплексного дослідження сучасного стану професійної правосвідомості адвокатів, теоретичного дослідження різних аспектів змісту і формування їх професійної правової свідомості. Малодослідженою залишається тема функцій
деонтологічної правосвідомості адвоката. Також ми вважаємо актуальним дослідження факторів, які спричиняють розвиток деформацій професійної правосвідомості юристів з метою
розробки конкретних рекомендації щодо удосконалення процесу формування професійної
правосвідомості адвокатів.
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Ткачук А. С. Формування та значення деонтологічної правосвідомості адвоката
У статті проаналізовано поняття «деонтологічна правосвідомість адвоката» та «професійна правова культура юриста», виявлено їх особливості. Досліджено структуру професійної правосвідомості
адвоката, а також структурні компоненти професійної діяльності адвоката: пізнавальний, комунікативний, організаційний, конструктивний. Визначено фактори, які впливають на процес формування
правосвідомості адвокатів, зокрема роль професійної підготовки та інформаційної культури. Досліджено професіограми діяльності адвоката.
Ключові слова: деонтологічна правосвідомість адвоката, професійна правова культура юриста, професіограми діяльності адвоката.
Ткачук А. С. Формирование и значение деонтологического правосознания адвоката
В статье проведен анализ понятий «деонтологическое правосознание адвоката» и «профессиональная правовая культура юриста», выявлены их особенности. Изучена структура профессионального правосознания адвоката, а также структурные компоненты профессиональной деятельности
адвоката: познавательный, коммуникативный, организационный, конструктивный. Определены
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факторы, влияющие на процесс формирования правосознания адвокатов, в частности роль профессиональной подготовки и информационной культуры. Исследованы профессиограммы деятельности адвоката.
Ключевые слова: деонтологическое правосознание адвоката, профессиональная правовая культура
юриста, профессиограммы деятельности адвоката.
Tkachuk А. Formation and deontological value of justice lawyer
In the article an analysis of terms «deontological legal consciousness of a lawyer» and «professional legal
culture of a lawyer» have been carried out, and their special aspects have been revealed. Botha structure of a
professional legal consciousness of a lawyer and other structural components of lawyer’s professional activity
such as cognitive, communicational, organizational, functional have been examined. Factors that influence a
process of formation of legal consciousness of lawyers including a role of professional training and information
culture have been defined. Job descriptions of lawyer’s activity have been analyzed.
Key words: deontological consciousness of a lawyer, professional legal culture of a lawyer, job descriptions
of lawyer’s activity.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОКУРАТУР
У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

С

ьогодні прокуратура України перебуває у стані реформування та наближення до європейських стандартів правової регламентації її діяльності, одним із яких є забезпечення
постійного підвищення професіоналізму прокурорів. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до професійної компетенції, ділових і моральних якостей працівників прокуратури. Тому
пріоритетним і актуальним є питання пошуку, застосування та розвитку нових ефективних
форм і методів підвищення їх кваліфікації.
У рішенні колегії Генеральної прокуратури України «Про підсумки роботи органів прокуратури України у I півріччі 2013 року та заходи, спрямовані на підвищення ефективності
їх діяльності, основні завдання на наступний період» поставлене питання вивчення стану
підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, насамперед, молодих фахівців;
впровадження сучасних форм і методів удосконалення професійної майстерності та ролі базових прокуратур районного рівня у поліпшенні ефективності навчання [1].
Загальним питанням підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників присвячені праці науковців: В. Бабкової, М. Бурбики, В. Бессарабова, А. Виноградової, Л. Грицаєнка, М. Курочки, П. Каркача, М. Мичка, Т. Мироненко, В. Мурзи, В. Лакизюка, О. Литвака,
В. Остапчука, Н. Рибалки, М. Руденка, В. Сухоноса, О. Смірнова, Г. Середи, П. Шумського,
М. Якимчука та ін. Лише окремі питання функціонування базових прокуратур як однієї з
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форм підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників у зарубіжній правовій науці стали предметом розгляду О. Дупака та Б. Абільдіна.
Проте поза увагою вчених залишилося питання щодо функціонування базових прокуратур у системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України.
Метою цієї статті є проаналізувати функціонування базових прокуратур у системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України,
сформувати пропозиції щодо удосконалення їх діяльності.
Насамперед слід зазначити, що основна категорія кадрів в органах прокуратури України — прокурори і слідчі, які своєю професійною діяльністю забезпечують реалізацію конституційних функцій прокуратури України. Професійність прокурорів є однією з основних
умов ефективної та результативної роботи, запорукою належного виконання поставлених
завдань, високої оцінки діяльності прокуратури.
З метою забезпечення постійного підвищення кваліфікації в органах прокуратури України діє єдина система підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих, яка реалізує завдання
щодо оновлення, розвитку умінь і знань, необхідних для ефективної професійної діяльності,
вивчення позитивного досвіду [2–4]. Правова регламентація функціонування вказаної системи включає різноманітні правові форми підвищення кваліфікації, але не визначає правових підстав щодо діяльності базових прокуратур в Україні.
Функціонування базових прокуратур для підготовки та проведення спільно з Національною академією прокуратури України регіональних навчальних заходів було регламентовано у
наказі Генерального прокурора України від 5 червня 2006 р. № 1183ц «Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України» [5]. Для
проведення регіональних навчальних заходів в органах прокуратури України були визначені
як базові прокуратури: Донецької, Львівської, Одеської, Харківської областей та прокуратура
міста Києва, які переважно забезпечували проведення регіональних навчальних заходів приміщеннями, технічними засобами тощо.
У подальшому було видано новий наказ Генерального прокурора України від 31 січня
2011 р. № 8 щодо організації взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України [4], однак нова редакція вказаного наказу у положеннях, які
стосуються функціонування базових прокуратур, залишилася без змін.
Також слід зазначити, що наказом Генерального прокурора України від 25 січня 2014 р.
було затверджено Типове положення про базову прокуратуру районного рівня, яке визначило поняття базової прокуратури, основні критерії для визначення прокуратури базовою,
основні завдання, організацію та забезпечення її діяльності. Проте, на нашу думку, вказане
положення потребує удосконалення щодо правового забезпечення організації навчального
процесу, порядку взаємодії базових прокуратур районного рівня з Національною академією
прокуратури України тощо [6].
На думку автора, корисним є досвід зарубіжних країн в організації діяльності базових
прокуратур Російської Федерації та Казахстану. Отже, у прокуратурі Російської Федерації
з метою успішного становлення на посадах прокурорських працівників визначені на регіональному рівні навчальні міні-центри — базові прокуратури, які зосереджують всі необхідні
методи і форми роботи з підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників прокуратур районної ланки. Також слід зазначити, що такі прокуратури стали «мозковими центрами», здатними вирішувати проблемні практичні завдання.
У базових прокуратурах Російської Федерації крім проведення навчально-методичних
семінарів та інших навчальних заходів проводяться модельні судові процеси. Вони організовуються на основі розглянутих судами кримінальних справ. Ролі учасників модельних процесів розподіляються між досвідченими прокурорами з числа працівників управління по за-
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безпеченню участі прокурорів у розгляді кримінальних справ судами прокуратури області та
базової прокуратури. Під час проведення модельного процесу молоді фахівці підключалися
до роботи: ведучий навчального заходу ставить їм питання про правильність ведення судового засідання, застосування норм кримінального процесуального закону, порушення, допущені учасниками процесу, зокрема державними обвинувачами. Метою проведення такого
процесу є демонстрація молодим фахівцям модельного судового засідання, а найголовніша
мета — це їх активна участь у роботі з виявлення помилок, порушень вимог Кримінального
процесуального кодексу, які допускаються учасниками та після закінчення процесу уважно
обговорюються [7].
Як зазначає Б. Абільдін, у базових прокуратурах Казахстану проводиться робота щодо
організації навчального процесу, ведення аналітичної роботи та вирішення питань організаційного характеру при підготовці семінарів, проведенні стажування тощо. Під час забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється робота прокурорів, відповідальних
за навчання, і молодих фахівців. З моменту впровадження базових прокуратур Казахстану
Інститутом Генеральної прокуратури Казахстану ім. С. Ескараєва надається допомога щодо
формування методичної основи навчання молодих фахівців органів військової прокуратури.
Таким чином, у базові прокуратури надходять примірники різної юридичної та методичної
літератури [8].
Проведене автором вивчення досвіду організації діяльності базових прокуратур органів
прокуратур України вказує на позитивні тенденції їх розвитку. Наприклад, у базових прокуратурах України належна увага приділяється навчанню і вихованню молодих фахівців, використовується інститут наставництва, надаються індивідуальні завдання з окремих питань
прокурорсько-слідчої діяльності, доручається написання письмових рефератів, перевіряються конспекти із вивчених тем тощо. Під час проведення навчальних занять вирішуються
складні питання прокурорської практики, опрацьовуються єдині підходи до розуміння проблемних питань.
У таких прокуратурах визначають єдиний день навчань для вивчення нового законодавства, наказів Генерального прокурора України, розгляду проблемних питань прокурорської
діяльності. Запроваджено систематичну практику надання індивідуальних завдань з окремих
питань прокурорсько-слідчої діяльності.
З метою покращання діяльності базових прокуратур керівництвом вживаються заходи
щодо постійного удосконалення професійного рівня знань, умінь та навичок прокурорів,
необхідних в умовах законодавчих змін для ефективного виконання ними завдань, поставлених перед органами прокуратури. За ініціативи прокурорів областей на електронні адреси прокуратур районного рівня систематично надсилається інформація про важливі події
за участю керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури області, прийняті
управлінські рішення та організаційно-розпорядчі документи тощо.
У базових прокуратурах України з метою вивчення нових методик, практики здійснення прокурорського нагляду, розслідування кримінальних проваджень, усунення недоліків та помилок у
практичній діяльності проводяться виїзні навчальні заходи, науково-практичні семінари.
У результаті вдосконалення організації та підвищення ефективності функціонування базових прокуратур в органах прокуратури України автором спостерігається помітне зростання
професійного рівня молодих спеціалістів.
Проведене автором анкетування прокурорських працівників, у тому числі молодих фахівців (23 %), свідчить про їх зацікавленість щодо участі в навчальних заходах, які проводяться
у базових прокуратурах районного рівня, оскільки у навчальному процесі вони отримують
необхідні знання і досвід, знаходять відповіді на складні практичні питання (47 %).
На нашу думку, з метою подальшого розвитку функціонування базових прокуратур у системі органів прокуратури України необхідно удосконалити правові акти, які регламентують
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організацію підвищення кваліфікації прокурорів у таких прокуратурах; розробити Положення про організацію навчального процесу у базових прокуратурах України, яке повинно визначати правові засади організації навчального процесу, порядок організації взаємодії базових прокуратур із Національною академією прокуратури України та планування роботи з
підвищення кваліфікації, складання індивідуальних планів підвищення кваліфікації окремих
прокурорів. Отже, подальшим позитивним розвитком базових прокуратур має стати тісна
співпраця і координація навчального процесу з науково-педагогічними та науковими працівниками Національної академії прокуратури України.
При визначенні прокуратур районів як базових варто враховувати показники роботи всіх
прокуратур районів в окремій області та такі критерії: достатність умов для організації навчальної діяльності; територіальне знаходження і комунікації; загальний стан організації
роботи в прокуратурі та виконавської дисципліни; стан кадрового забезпечення співвідношення досвідчених і професійних працівників, здатних за діловими і моральними якостями
забезпечити безперервний і системний навчальний процес при застосуванні різних елементів системи підвищення кваліфікації, та молодих спеціалістів; окремого вивчення при визначенні прокуратури потребує рівень професійної компетенції прокурорів (наприклад, з метою
вивчення рівня знань і досвіду роботи при визначенні районної прокуратури як базової всім
прокурорсько-слідчим працівникам необхідно проводити тестування). Вважаємо, що при
визначенні такої прокуратури особлива увага повинна приділятися також керівнику прокуратури — прокурору району, який буде нести персональну відповідальність за підвищення
кваліфікації прокурорів, складати плани проведення навчально-практичних і наукових заходів, звітувати про їх виконання.
На нашу думку, підготовку науково-методичного забезпечення щодо критеріїв, засобів і
систем контролю якості навчання у базових прокуратурах; змістовного, дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів навчального плану; використання програм навчання та
інформаційно-комунікаційних технологій повинні опрацьовувати саме наукові та науковопедагогічні працівники Національної академії прокуратури України.
За участю кураторів, науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України в базових прокуратурах необхідно впровадити підготовку та захист молодими
фахівцями письмових робіт. За підсумками захисту таких робіт керівником базової прокуратури повинні вказуватися недоліки та напрями для подальшого самостійного навчання,
ретельного вивчення нормативно-правових актів та інших матеріалів. Керівники базових
прокуратур повинні опрацьовувати і надавати відповідні відгуки щодо навчання молодих
спеціалістів та направляти їх до кадрових структурних підрозділів прокуратур обласного
рівня.
Для покращання організації навчального процесу, на нашу думку, є потреба запровадження для прокурорів базових прокуратур районної ланки в режимі реального часу відеотранс
ляції проведення науково-педагогічними працівниками Національної академії прокуратури
України он-лайн лекцій, конференцій, круглих столів та семінарів.
Резюмуючи характеристику функціонування базових прокуратур в органах прокуратури України, вважаємо, що в умовах впровадження на практиці положень нового законодавства України особливої актуальності набуло питання удосконалення правового регулювання їх функціонування. Функціонування базових прокуратур — важлива ланка системи
взаємозв’язку науки і практики. Тому подальшим позитивним розвитком базових прокуратур має стати тісна співпраця і координація навчального процесу з науково-педагогічними
та науковими працівниками Національної академії прокуратури України. Становлення цієї
новели на практиці зумовлюватиме подальші позитивні результати, сприятиме створенню у
колективах прокуратур взаємоповаги досвідчених прокурорських працівників і молодих фахівців.
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Устименко В. В. Функціонування базових прокуратур у системі підвищення кваліфікації прокурорськослідчих працівників
Стаття присвячена аналізу функціонування базових прокуратур у системі підвищення кваліфікації
прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України. Сформовано пропозиції щодо удосконалення їх діяльності. У статті автором опрацьовано та систематизовано зібраний матеріал щодо
функціонування базових прокуратур. Вивчено зарубіжний досвід Російської Федерації та Казахстану
щодо організації діяльності базових прокуратур у системах органів прокуратур зазначених країн, а також виділено їх основні ознаки, які дають змогу визначити напрями удосконалення організації функціонування базових прокуратур у системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників
органів прокуратури України.
Ключові слова: базова прокуратура, підвищення професійної компетенції, підвищення кваліфікації
прокурорів, система підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
Устименко В. В. Функционирование базовых прокуратур в системе повышения квалификации
прокурорско-следственных работников
Статья посвящена анализу функционирования базовых прокуратур в системе повышения квалификации прокурорско-следственных работников в органах прокуратуры Украины. Сформированы предложения по совершенствованию их деятельности. В статье автором обработан и систематизирован
собранный материал о функционировании базовых прокуратур. Изучены зарубежный опыт Российской Федерации и Казахстана относительно организации деятельности базовых прокуратур в системах
органов прокуратур указанных стран, а также выделены их основные признаки, позволяющие опре
делить направления совершенствования организации функционирования базовых прокуратур в системе повышения квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Украины.
Ключевые слова: базовая прокуратура, повышение профессиональной компетенции, повышение
квалификации прокуроров, система повышения квалификации прокурорско-следственных работников.
Ustimenko V. Operation of basic prosecutors in the training of prosecutors-investigators
This article analyzes the basic functioning of prosecutors in the training prosecutors and investigators in
the Prosecutor’s Office of Ukraine. Formed proposals for improving their performance. In the article the
author systematically processed and collected material on the functioning of basic prosecutors. Studied foreign
experience of the Russian Federation and Kazakhstan basic organization of the prosecutors in the Public
Prosecutor’s Office of those countries, as well as their main features are highlighted to help you determine
the direction of improving the organization of basic functioning prosecutors in the training prosecutors and
investigators and prosecutors, Ukraine.
Key words: basic prosecutors, increasing the professional competence, training prosecutors, system training
prosecutors and investigators.
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К

атегорія «зловживання суб’єктивним цивільним правом» була та є однією з найбільш
дискусійних як у радянській, так і в сучасній доктрині цивільного права.
Дослідженням питання зловживання суб’єктивним цивільним правом у свій час займалися такі видатні цивілісти, як Й. Покровський, Л. Еннекцерус, М. Агарков, О. Іоффе, В. Грибанов, С. Братусь, В. Рясенцев, В. Доманжо. Не залишилося воно і поза увагою сучасних вчених як українських (М. Стефанчук, Д. Горбась, О. Губар), так і російських (М. Брагінський,
О. Поротікова, О. Волков, С. Радченко, І. Сазанова, В. Ємельянов, О. Курбатов, В. Пашин).
Однак на сьогодні наукою так і не вироблено єдиного підходу до розуміння правової природи зловживання суб’єктивним цивільним правом. Як наслідок, існує необхідність у дослідженні існуючих доктринальних підходів, їх класифікації та формулюванні на цій основі
власної уніфікованої позиції щодо вказаного правового явища.
Аналіз праць науковців свідчить про те, що у доктрині цивільного права склалося два
основні підходи до розуміння правової природи зловживання суб’єктивним цивільним правом. Перший — ґрунтується на теорії меж здійснення цивільних прав В. Грибанова (О. Поротікова, О. Волков, М. Стефанчук, Д. Горбась, О. Губар). Другий — має за основу категорію «інтерес» (Й. Покровський, Л. Еннекцерус, М. Брагінський, С. Радченко, І. Сазанова,
В. Ємельянов, О. Курбатов).
Так, видатний учений-цивіліст В. Грибанов у своїй праці «Здійснення та захист цивільних прав» зазначав, що питання про межі здійснення цивільних прав є проблемою боротьби
зі зловживанням цивільними правами. Сам термін «зловживання правом» у його буквальному розумінні означає використання права на зло. Вже з цього випливає, що поняття «зловживання правом» може бути використано лише тоді, коли правомочний суб’єкт володіє певним
суб’єктивним правом. При цьому проблема зловживання правом пов’язана не з суб’єктивним
правом взагалі, не з його змістом, а з процесом його реалізації, з його здійсненням [1, с. 20, 43].
Аналізуючи зв’язок суб’єктивного права та його здійснення, науковець звертає увагу на
те, що зміст суб’єктивного права і зміст здійснення суб’єктивного права співвідносяться між
собою як можливість і дійсність, об’єктивне і суб’єктивне, загальне і конкретне, статичне і
динамічне.
Як наслідок, про зловживання правом може йтися лише у випадку, коли правомочний
суб’єкт, діючи в межах належного йому суб’єктивного права, в рамках тих можливостей, які
становлять зміст цього права, використовує такі форми його реалізації, які виходять за встановлені законом межі здійснення права [1, с. 44–46].
Однак тут проаналізовано лише співвідношення змісту суб’єктивного права та його здійснення, але залишається без відповіді питання про співвідношення меж суб’єктивного права
та меж здійснення права [2, с. 6–7].
Таким чином, відсутність у праці В. Грибанова чіткого розмежування понять «межі
суб’єктивного права» та «межі здійснення суб’єктивного права», якими він оперує при вста-
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новленні дефініції «зловживання правом», є суттєвим недоліком його теорії, оскільки не дає
змоги зрозуміти одне невідоме явище через інші невідомі.
Проте, безперечно, основоположним є висновок вченого про те, що не всякий вихід правомочної особи за межі здійснення права є зловживанням правом. Зловживання правом має
місце лише тоді, коли це суб’єктивне право використовується «на зло» [1, с. 50].
З огляду на викладене, необхідно зупинитися на тому, що ж В. Грибанов розуміє під використанням суб’єктивного права «на зло».
На думку цивіліста, відповідь на питання, що означає використання права «на зло», необхідно шукати у характері самої поведінки правомочної особи по здійсненню права. Поведінка ж людей характеризується єдністю суб’єктивного та об’єктивного моментів [1, с. 50].
Досліджуючи об’єктивний критерій поведінки, В. Грибанов зазначає, що зловживання
правом є поведінкою, пов’язаною з порушенням обов’язку, і тому є поведінкою протиправною. Що ж до суб’єктивного критерію поведінки, то незалежно від того, яка передбачена
законом форма вини характерна для правопорушення того чи іншого виду, пов’язаного з виходом правомочної особи за межі здійснення цивільних прав, в усіх цих випадках ми маємо
справу зі зловживанням правом [1, с. 55, 61].
На нашу думку, подібне розуміння В. Грибановим використання права «на зло» не дає
змоги зрозуміти правову природу явища зловживання правом і, як наслідок, відповідно кваліфікувати те чи інше здійснення права правомочною особою. Протиправність та винність є
ознаками будь-якого цивільного правопорушення. При цьому для кваліфікації того чи іншого діяння як цивільного правопорушення немає значення чи суб’єкт здійснює своє цивільне
право, чи ні.
Таким чином, визначення вченим зловживання правом як особливого типу цивільного правопорушення, яке вчиняється правомочною особою при здійсненні належного їй
суб’єктивного права, пов’язане з використанням недозволених конкретних форм у межах
дозволеного їй законом загального типу поведінки [1, с. 63], не розкриває повною мірою сутність зловживання суб’єктивним цивільним правом.
Водночас теорія меж здійснення цивільних прав з певними удосконаленнями покладена в
основу досліджень багатьох сучасних українських та російських цивілістів.
Так, О. Поротікова вважає, що межі здійснення суб’єктивних цивільних прав — галузевий різновид загальноправових стримуючих стимулів поведінкової активності, покликаний
здійснити зовнішній впорядковуючий вплив на мотивацію, способи, засоби і характер використання закладених у змісті суб’єктивного цивільного права можливостей. За формою межі
здійснення прав повинні бути прямими обов’язками, а не виводитися із загальної заборони
зловживати правом [3, с. 57].
Як висновок, умисна поведінка правомочної особи щодо здійснення належного їй цивільного права, пов’язана з порушенням встановлених у ст. 10 Цивільного кодексу Російської
Федерації меж здійснення цивільних прав, яка заподіює шкоду третім особам або створює
умови для настання шкоди, має оцінюватися судом як зловживання правом [3, с. 266].
На нашу думку, дефініція, запропонована О. Поротіковою, є занадто громіздкою за своїм
змістом, а чітке відображення у законодавстві чи договорі всіх меж — взагалі неможливе.
О. Волков вважає, що порушення у формі зловживання правом відбувається у результаті
виходу правомочної особи за спеціальні межі суб’єктивного цивільного права. Подібні межі
містяться у складі кожного суб’єктивного цивільного права і полягають у системній забороні
на використання суб’єктивного права «на зло» [4, с. 60–62].
На думку цивіліста, зловживання цивільним правом — це особливий вид цивільного правопорушення, пов’язаного з умисним виходом правомочної особи у ситуації правової невизначеності за внутрішні межі (сенс, призначення) суб’єктивного цивільного права (що визначаються, у тому числі, критеріями розумності та добросовісності) для досягнення своєї
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незаконної прихованої цілі з використанням формалізму та недоліків цивільного права, таких як: абстрактність, вузькість, прогалини, застереження, помилки, суперечності правових
норм і договірних умов тощо [4, с. 883–884].
С. Радченко слушно звертає увагу на наукову неповноцінність вказаної вище дефініції у
зв’язку з наявністю у ній незрозумілої термінології як-от: «прихована ціль», «використання
формалізму та недоліків цивільного права, таких як: абстрактність, вузькість, прогалини, застереження, помилки, суперечності правових норм і договірних умов тощо» [2, с. 8–9].
М. Стефанчук під «межами здійснення права» розуміє передбачені актами цивільного
законодавства чи правочином способи, якими управомочена особа може набути ті можливості, що містяться в юридичному закріпленні цих прав [5, с. 54]. При цьому зловживання
суб’єктивним цивільним правом — це передбачена нормами права поведінка управомоченої
особи по здійсненню свого суб’єктивного цивільного права, якою може бути завдано шкоди
іншим особам [5, с. 170–171].
Д. Горбась з цього приводу слушно зазначив, що за такого підходу зловживанням може
бути будь-яке здійснення права — як правомірне, так і протиправне [6, с. 153]. На його думку,
зловживання правом є особливим типом правопорушення і являє собою дії по використанню закладених у суб’єктивному цивільному праві можливостей із порушенням встановлених
законом або договором меж здійснення цього права, у результаті яких порушуються охоронювані законом суб’єктивні права інших осіб [7, с. 121]. При цьому під межею здійснення
суб’єктивного цивільного права фізичної особи автор розуміє конкретну, установлену законодавством або договором вимогу, якої зобов’язана дотримуватися уповноважена особа,
здійснюючи це суб’єктивне право [6, с. 108–109].
На думку О. Губара, зловживанням цивільним правом є завідомо недобросовісне здійснення цивільних прав способом, що суперечить призначенню права, шляхом вчинення нечесних (лицемірних) дій особи з усвідомленням суто формальної реалізації свого права (під
прикриттям його реалізації), порушення інших, визначених законом, меж здійснення цивільного права, з наміром заподіяння шкоди іншій особі [8, с. 35–36].
Таким чином, аналіз зазначених вище доктринальних підходів, які удосконалюють та розвивають теорію меж здійснення цивільних прав, сформульовану В. Грибановим, дає підстави
вказати на такі їх недоліки: 1) немає чіткого відмежування меж суб’єктивного права від меж
його здійснення; 2) повний перелік меж здійснення цивільних прав ні в законодавстві, ні в
договорі встановити неможливо.
Другою групою наукових поглядів на зловживання суб’єктивним цивільним правом є позиції цивілістів, засновані на категорії «інтерес».
Так, Й. Покровський вважає, що заборона користуватися своїм правом без всякого інте
ресу для себе з винятковою ціллю завдати шкоду іншому така ж природня, як заборона
умисного правопорушення взагалі. Та обставина, що засобом для завдання шкоди є тут здійснення права, ні в якому разі не повинна бути виправданням, оскільки права надаються для
задоволення власних законних інтересів, а не для завдання зла іншим [9, с. 119–120].
Л. Еннекцерус зазначає, що надаючи суб’єктивне право, правопорядок виражає ту думку,
що в зіткненні людських інтересів повинен взяти гору інтерес, захищений цим правом. За загальним правилом здійснення права повинно бути дозволене і тоді, коли ним порушуються
чужі інтереси. Але доречно поставити межу там, де здійснення права на шкоду іншим може
перетнути межі справедливості, порушити добру совість чи не становить власного інтересу
(для порушника) [10, с. 436].
На думку О. Курбатова, в основі будь-якого суб’єктивного права лежить інтерес, який визнаний законодавцем соціально значущим. Під впливом суб’єктивного інтересу суб’єктивне
право може реалізовуватися з виходом за його межі, і тим самим із перекрученням об’єктивного
інтересу, який лежить в його основі, а відповідно, і з порушенням законних інтересів інших
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осіб. Саме вихід за межі права під впливом суб’єктивних інтересів і відповідне порушення законних інтересів інших осіб становить суть зловживання правом [11, с. 44].
С. Радченко під зловживанням суб’єктивним цивільним правом розуміє здійснення належного правомочній особі права у суперечності з наявним у цієї особи визнаним законом
інтересом в його здійсненні [2, с. 77].
М. Брагінський зазначав, що інтереси того, хто володіє правом, не повинні суперечити
інтересам всього цивільного обігу і його окремих учасників. Вказана вище суперечність виникає у випадках, коли особа зловживає своїми правами [12, с. 99].
На думку І. Сазанової, під зловживанням суб’єктивним цивільним правом слід розуміти
поведінку правомочної особи у межах суб’єктивного права, спрямовану на задоволення незаконного інтересу [13, с. 7].
В. Ємельянов вважає, що зловживання цивільними правами — це порушення правомочною особою встановленого законом чи договором обов’язку здійснювати суб’єктивне цивільне право в інтересах іншої особи [14, с. 6].
На нашу думку, суб’єктивне цивільне право особа здійснює у власних інтересах, а обов’язок
здійснювати суб’єктивне цивільне право в інтересах іншої особи виникає, зокрема, у відносинах представництва.
Таким чином, можна виокремити три групи доктринальних підходів, заснованих на категорії «інтерес»: 1) зловживання, пов’язане з порушенням виключно інтересів інших осіб;
2) зловживання, пов’язане із задоволенням правомочною особою в межах суб’єктивного
права свого незаконного інтересу, внаслідок чого порушуються інтереси інших осіб; 3) зловживання, пов’язане із задоволенням правомочною особою у межах суб’єктивного права виключно свого незаконного інтересу.
Як висновок, у науці цивільного права сформувалося два основні підходи до розуміння
зловживання суб’єктивним цивільним правом: 1) ґрунтується на теорії меж здійснення цивільних прав В. Грибанова; 2) має за основу категорію «інтерес». При цьому у межах другого
підходу можлива ще одна класифікація.
Аналіз вказаних вище доктринальних позицій дає підстави стверджувати про наявність
окремих недоліків у межах кожного з підходів, що обумовлює необхідність формування єдиного інтегрованого розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом.
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Хомич В. В. Доктринальні підходи до розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом
У статті досліджено існуючі доктринальні підходи до розуміння зловживання суб’єктивним цивільним правом. Зокрема, критично проаналізовано сформульовану В. Грибановим теорію меж здійснення цивільних прав та праці сучасних українських і російських вчених, які на ній засновані. Приділено увагу поглядам цивілістів, які обґрунтовують розуміння зловживання правом через категорію
«інтерес». Запропоновано власну класифікацію зазначених вище доктринальних підходів. Зроблено
висновок про необхідність комплексного застосування різних підходів до розуміння зловживання
суб’єктивним цивільним правом.
Ключові слова: зловживання правом, суб’єктивне право, межі суб’єктивного права, межі здійснення
суб’єктивного права, інтерес.
Хомич В. В. Доктринальные подходы к пониманию злоупотребления субъективным гражданским правом
В статье исследованы существующие доктринальные подходы к понимаю злоупотребления
субъективным гражданским правом. В частности, критически проанализирована сформулированная
В. Грибановым теория пределов осуществления гражданских прав и работы современных украинских
и русских ученых, которые на ней основываются. Уделено внимание взглядам цивилистов, которые
обосновывают понимание злоупотребления правом через категорию «интерес». Предложена собственная классификация вышеуказанных доктринальных подходов. Сделан вывод о необходимости
комплексного применения разных подходов к пониманию злоупотребления субъективным гражданским правом.
Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное право, пределы субъективного права,
пределы осуществления субъективного права, интерес.
Khomych V. Doctrinal approaches to understanding of abuse of subjective civil right
This article investigates the existing doctrinal approaches to understanding of abuse of subjective civil right.
In particular, Gribanov`s theory about the limits of exercising of civil rights was critically analysed. Besides that
fundamental works of modern Ukrainian and Russian scientists were researched. Opinions were divided into
two types: 1) based on Gribanov`s theory about the limits of exercising of civil rights; 2) founded on category
of «interest». Attention was paid to the views of civilists who understand abuse of subjective civil right through
the category of «interest». Such approaches were classified into three types. It was made the conclusion about
the need for an integrated applying of different approaches to understanding of abuse of subjective civil right.
Key words: abuse of right, subjective right, the limits of subjective right, the limits of exercising of subjective
rights, interest.
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ДИНАМІКА ЦИВІЛЬНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

К

одифікацією цивільного законодавства та прийняттям Цивільного кодексу України
(далі — ЦК України) було завершено формування в Україні цивільного законодавства,
що відповідає умовам ринкової економіки.
Почався етап його удосконалення у напрямах надання йому більшої доцільності та формальної визначеності. Проте, якщо звернутися до проблеми дії актів цивільного законодавства у часі, то вже при першому наближенні помітно, що законодавство не дає однозначної
відповіді на питання, які виникають у процесі правозастосування.
Те саме слід сказати і стосовно динаміки цивільних зобов’язань. На стику цих двох складних проблем ми отримуємо цілу низку питань, однозначні відповіді на які дати неможливо.
Наука цивільного права також не опрацювала рекомендацій стосовно застосування відповідних законодавчих положень і їх удосконалення.
Водночас у науці стверджується, що «точне встановлення меж дії нормативних юридичних актів є елементарною, найпершою умовою правового регулювання» [1, с. 237].
З огляду на викладене, звернення до проблеми виникнення зобов’язальних правовідносин слід визнати актуальним.
Проблема динаміки зобов’язання в аспекті дії актів цивільного законодавства у часі у на
уці цивільного права спеціально не досліджувалася, але методологічне підґрунтя для її аналізу
створене авторами, які досліджували цивільні зобов’язання (М. Агарков, В. Бєлов, О. Іоффе,
Н. Кузнецова, Н. Голубєва, Є. Харитонов та ін.) і дію актів законодавства у часі (Д. Бахрах,
О. Пушняк, А. Тілле, В. Тумаков та ін.).
Метою цієї статті є розробка теоретичних положень, які можуть бути використані при тлумаченні і застосуванні норм цивільного права про дію актів цивільного законодавства у часі у
тій частині, в якій вони стосуються динаміки цивільного зобов’язання, а також при внесенні
змін і доповнень до ЦК України.
Базове положення, що визначає відносини, які регулюються новоприйнятими актами цивільного законодавства, формулюється у ч. 1 ст. 5 ЦК України: «Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності».
Визначення дня набрання актами законодавства чинності є нескладним завданням, принаймні порівняно із визначенням дня (чи моменту) виникнення відносин, що регулюються
цими актами. Тому здійснимо спробу більш детального аналізу проблеми «виникнення відносин».
Передусім зауважимо, що термін «виникнення відносин», очевидно, означає те саме, що і
«виникнення правовідносин», оскільки «правовідносини» є правовою оболонкою (формою)
фактичних відносин, що є соціальним (суспільним) змістом правових відносин. А разом
фактичні відносини і правовідносини утворюють те явище, яке у ч. 1 ст. 5 ЦК України позначається терміном «відносини», що «регулюються» актами цивільного законодавства. Цей
висновок міг би претендувати на якість логічно бездоганного, якби не некоректність думки
про те, що законодавство регулює, зокрема, правовідносини. Все-таки правовідносини — це
або результат правового регулювання (така думка панує в юридичній науці), або проміжна
ланка між законодавством та суспільними відносинами. Останнє розуміння правовідносин
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було розроблено Ю. Толстим наприкінці 50-х років ХХ ст. [2, с. 31], а новітнього часу розвивається Г. Знаменським [3, с. 67, 71].
І при одному, і при другому розумінні правовідносин вони «регулюватися» законодавством не можуть. Але це — думка правильна лише для цілей правотворчості (удосконалення
законодавства). Для цілей правотлумачення і правозастосування слід враховувати позицію
законодавця. А в законах ми неодноразово зустрічаємо, що певний закон регулює відповідні правовідносини. Врешті-решт, ця термінологія дійшла і до кодифікованих законодавчих
актів: у ч. 7 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України) двічі
зазначається: «Закон, що регулює… правовідносини». Цю термінологію не можна ігнорувати
і при тлумаченні ч. 1 ст. 5 ЦК України. А це дає підстави стверджувати, що термін «відносини» у цьому законодавчому положенні позначає фактичні і правові відносини в їх єдності.
Оскільки зміст правових відносин утворюють права та обов’язки учасників, то слід зробити
висновок про те, що з моменту набрання чинності актом цивільного законодавства відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦК України цей акт визначає також зміст і обсяг прав і обов’язків учасників
цивільних відносин (правовідносин), що виникли після набрання чинності відповідним актом цивільного законодавства. Але це — не кінцевий висновок, оскільки проблема визначення моменту виникнення відносин, що регулюються актами цивільного законодавства,
потребує більш глибокого аналізу.
Для цілей правозастосування слід звернутися до більш конкретних положень цивільного
законодавства, що визначають момент виникнення цивільних відносин, правовідносин, прав
і обов’язків. У частині 2 ст. 331, ч. 4 ст. 334, ч. 2 ст. 1299 ЦК України ми зустрічаємо положення, що визначають момент виникнення права власності. Очевидно, з того ж моменту виникають фактичні та правові відносини власності. Стосовно зобов’язань, то момент їх виникнення, момент виникнення фактичних відносин, що опосередковуються зобов’язальними
правовідносинами, момент виникнення прав та обов’язків, що становлять зміст зобов’язань,
положеннями ЦК України не визначаються.
Законодавець більшою мірою стурбований визначенням моменту, з якого договір визнається укладеним (ст. 640 ЦК України), моменту, з якого договір набирає чинності (ч. 2 ст. 631
ЦК України). За таких умов правило про дію актів цивільного законодавства у часі залишилося непогодженим із моментом виникнення відносин (фактичних і правових, а також прав
і обов’язків, що становлять зміст відповідних правовідносин).
Проте є ще одне законодавче положення, де вирішується питання дії цивільного закону у
часі. Воно формулюється у п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України і стосується застосування цього Кодексу. Цим пунктом встановлюється, що ЦК України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Якщо ж цивільні відносини виникли раніше, то Кодекс застосовується до тих прав і обов’язків, що виникли або
продовжують існувати після набрання ним чинності. Отже, виникнення цивільних відносин
(і правовідносин), не перешкоджає тому, щоб у процесі їх розвитку (динаміки) у силу юридичних фактів, передбачених законодавством, виникали нові права та обов’язки. Таке розуміння співвідношення цивільних відносин (правовідносин) і цивільних прав та обов’язків
випливає із п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу. Воно не може ігноруватися
і при тлумаченні ч. 1 ст. 5 ЦК України. Це означає, що виникнення цивільних відносин законодавець розуміє істотно інакше, ніж це було витлумачено нами вище. Відтак і теоретичні
концепції, покладені в основу ч. 1 ст. 5 ЦК України і п. 4 Прикінцевих та перехідних положень
цього Кодексу, є різними. Відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України останній має негайну дію (з установленими винятками), тобто він визначає зміст і обсяг
прав та обов’язків, що продовжують існувати після набрання чинності Кодексу. Частина 1
ст. 5 надає актам цивільного законодавства перспективної дії, пов’язаної з ультраактивною
дією раніше чинних актів законодавства: новоприйняті акти законодавства застосовуються
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тільки до тих відносин, що будуть виникати після набрання ними чинності. Якщо ж відносини виникли раніше, то до них, до прав і обов’язків, до юридичних фактів, що виникають
після набрання чинності новоприйнятими нормативно-правовими актами, застосовуються
раніше прийняті акти цивільного законодавства аж до моменту припинення зазначених правовідносин.
У зв’язку з цим слід врахувати, що в теорії права негайна дія закону визнається як загальне
правило. С. Алексєєв писав: «Загальний принцип, що визначає дію нормативних актів стосовно триваючих відносин, може бути визначений як принцип негайної дії» [1, с. 242]. Раніше цю думку висловлював А. Тілле [4, с. 95], а пізніше — Д. Бахрах [5, с. 158–159], О. Пушняк
[6, с. 102]. Конституційний Суд України в одному зі своїх рішень лише зазначив на можливість негайної (безпосередньої) ультраактивної та ретроактивної дії нормативно-правових
актів, а далі зосередився над проблемою зворотної (ретроактивної) дії нормативно-правових
актів і ухилився від того, щоб дати відповідь на запитання, яка ж дія нормативно-правових
актів є загальним правилом (ст. 255) [7].
А зворотна дія часу, пов’язана з обмеженням дії раніше чинного закону, і перспективна дія
новоприйнятого закону, пов’язана з ультраактивною дією раніше чинного закону, є винятком
із загального правила. Немає будь-яких аргументів на користь того, що стосовно актів цивільного законодавства можна відступати від загального правила, тим більше, що воно реалізується
стосовно самого ЦК України у п. 4 його Прикінцевих та перехідних положень. Тому ч. 1 ст. 5 потребує відповідного доповнення — закріплення у ній загального правила про негайну дію актів
цивільного законодавства (за зразком п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України).
Продовжимо наш аналіз на базі більш конкретного нормативного матеріалу. Якщо певна
дія чи подія визнаються підставою зобов’язання (ч. 2 ст. 509; ст. 11 ЦК України), логічно було
б зробити висновок про те, що з настанням цієї підстави виникає зобов’язання, тобто правовідносини. Одночасно між відповідними сторонами виникають і фактичні відносини. Отже,
з цього моменту виникають і відносини як єдність фактичних і правових відносин. Оскільки
виникли правовідносини (зобов’язання), то логічно зробити висновок про те, що з того ж
моменту виникли і права та обов’язки, що становлять зміст відповідних правовідносин, тобто зобов’язань.
Проте не можна не помітити, що з моменту виникнення зобов’язань, особливо тих, підставою виникнення яких є договори, права і обов’язки виникають тільки як загальноправова
пов’язаність сторін, оскільки часто з цього моменту сторони ще не зобов’язані здійснювати
дії, що утворюють зміст відповідних обов’язків і прав. Тобто з цього моменту виникають «відносини», про які йдеться у ч. 1 ст. 5 ЦК України, які слід розуміти з урахуванням п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу. До речі, російський законодавець послідовний у визнанні тієї обставини, що спочатку виникають відносини (у тому числі й права та обов’язки,
що підлягають виконанню вже в силу виникнення відносин на підставі, зокрема, укладеного
договору), а пізніше на підставі інших юридичних фактів у порядку розгляду зазначених відносин виникають й інші права та обов’язки. Ця думка знайшла відображення у ст. 5 Федерального закону РФ «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської
Федерації» і в ст. 4 ЦК РФ. Відповідно до цих законодавчих положень В. Бєлов пише, що
«з укладенням договору купівлі-продажу, безсумнівно, виникає зобов’язання, змістом якого
є право вимоги покупця до продавця продати певну річ (товар)…», а грошове зобов’язання
виникає пізніше [8, с. 68]. Зауважимо тільки, що і право вимоги покупця до продавця може
виникати не «з укладенням договору», а пізніше, в строк, що встановлений договором.
Якщо для прикладу взяти зобов’язання найму будівлі, іншої капітальної споруди (їх частини), то обчислення строку договору (не торкаємося проблеми теоретичної коректності використання терміна «строк договору») починається не з моменту його укладення чи набрання ним чинності, а з моменту передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди
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(їх окремої частини) і належного оформлення цього відповідним документом (актом), що
підписується сторонами (ч. 1 ст. 795 ЦК України). До цього моменту перебіг строку такого
договору найму не починається. Отже, якщо погодитися із тим, що відносини (фактичні відносини, правові відносини, тобто зобов’язання, права та обов’язки) між наймодавцем і наймачем виникають з моменту укладення договору, то виходить, що певний час ці відносини
перебувають у такому стані, що цей час навіть не зараховується до строку договору. Тому
логічним буде питання про те, чи не виникають відносини між наймодавцем та наймачем
саме з моменту передання відповідного нерухомого майна та належного оформлення такого
передання.
Однак і після належно оформленого передання наймодавцем будівлі, іншої капітальної
споруди (їх частини) наймачеві можна ставити питання про виникнення, наприклад, відносин (фактичних відносин, правовідносин, тобто зобов’язань, прав та обов’язків) щодо
внесення плати за користування майном за кожний відповідний, передбачений договором
період. Ці відносини виникають (з настанням строку відповідного платежу) і зникають (з моменту здійснення відповідного платежу). У зв’язку з цим також виникає питання про те, чи
не підпадає виникнення відносин щодо внесення плати за користування предметом договору
найма під формулювання «відносини, що виникли…» (ч. 1 ст. 5 ЦК України). Постановка
цього питання є тим більш доречною, що законодавець виокремлює грошові зобов’язання і
встановлює для них особливий правовий режим (статті 536, 625 та інші ЦК України; ст. 229
Господарського кодексу України (далі — ГК України)). З урахуванням здійсненого вище
співставлення ч. 1 ст. 5 і п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу слід дати негативну відповідь на поставлене запитання.
Тоді слід спробувати застосувати цю відповідь (тобто виражене в ній тлумачення ч. 1 ст. 5
ЦК України) з метою вирішення питання про застосування новоприйнятих нормативноправових актів якими встановлюються державні та комунальні фіксовані ціни (ст. 13 Закону
України «Про ціни і ціноутворення»; ч. 5 ст. 191 ГК України). Припустимо, що з дотриманням
усіх вимог законодавства прийнятий нормативно-правовий акт, що встановлює нові ціни
(тарифи), що запроваджуються з 1 квітня 2014 р. Договір, що передбачає надання послуг, на
які поширюються комунальні фіксовані ціни, сторони підписали (уклали) 31 січня 2014 р. і
питання про ціну вирішили в ньому формулюванням «послуги оплачуються за комунальними фіксованими цінами відповідно до законодавства». Сторона, що надає послуги, при цьому може вважати, що цитоване формулювання одного з пунктів договору забезпечує пряме
застосування комунальних фіксованих тарифів, що встановлюються нормативно-правовими
актами відповідного органу місцевого самоврядування. Сторона, що отримує послуги, може
вважати, що формулювання «відповідно до законодавства» означає, зокрема, застосування
ч. 1 ст. 5 ЦК України: новоприйнятий нормативно-правовий акт, що встановлює нові тарифи, не може застосовуватися до відносин, що виникли до набрання чинності цим актом. Аж
до моменту припинення цих відносин до них застосовуються тарифи, що встановлені раніше
чинним нормативно-правовим актом, що має відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦК України ультраактивну дію. Що стосується нового нормативно-правового акта, то він згідно з ч. 1 ст. 5 ЦК
України має тільки перспективну дію (до вичерпання ультраактивного потенціалу раніше
чинного нормативно-правового акта).
Проти викладеного тут останнього розуміння дії нормативно-правових актів, що встановлюють державні та комунальні ціни (тарифи), як видається, можна запропонувати тільки такий аргумент: зазначені акти не є актами цивільного законодавства. Але ж, по-перше, вони
регулюють ціни (тарифи), за якими здійснюється оплата товарів, робіт, послуг у цивільних
правовідносинах. По-друге, вони є актами цивільного законодавства відповідно до п. 5 і заголовку ст. 4 ЦК України. По-третє, рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування визнаються такими, що охоп
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люються поняттям «законодавство» у ст. 3 Податкового кодексу України і ст. 4 Бюджетного
кодексу України. І це розуміння поняття законодавства має загальне значення, а не обмежується сферою дії Податкового і Бюджетного кодексів.
Особливу увагу у зв’язку з тлумаченням і застосуванням ч. 1 ст. 5 ЦК України привертають
цивільні правовідносини щодо забезпечення виконання зобов’язань, а також цивільні правовідносини, у межах яких реалізується цивільно-правова відповідальність. Їх особливість
полягає у тому, що їх виникнення ставиться під умову виникнення обставин, стосовно яких
на момент укладення договору взагалі невідомо, настануть вони чи ні. Викладене тут твердження за своїм юридичним змістом є тотожним положенню ч. 1 ст. 212 ЦК України, що
визначає правочини, які вчиняються під умовою настання обставини, яка отримала назву
відкладальної. Відкладальна умова правочину (договору) за буквою ч. 1 ст. 212 ЦК України
має стосуватися правочинів. Але при цьому нічого не передбачається стосовно встановлення відкладальної умови стосовно частини правочину. У доступній літературі нам не вдалося
зустріти навіть саму постановку проблеми поводження сторонами правочину (договору) відкладальної обставини щодо окремих умов правочину (договору). З огляду на те, що законодавець, встановлюючи правила про недійсність правочинів, формулює окреме положення про
недійсність частини правочину, можна було б стверджувати, що відсутність законодавчого
положення про можливість поставлення частини правочину під відкладальну умову означає, що це є неможливим. Крім того, складно знайти аргументи на користь заборони ставити
частину правочину під умову настання відкладальної обставини. У цьому немає будь-якого
сенсу, особливо з урахуванням того, що немає перешкод для того, щоб виокремити частину правочину й оформити її як окремий правочин (договір). Тому у ч. 1 ст. 547 ЦК України
йдеться про «правочин щодо забезпечення виконання зобов’язань».
Правочин щодо забезпечення виконання (основного) зобов’язання неустойкою зазвичай є лише частиною договору, що є підставою цього зобов’язання. Проте з урахуванням
викладеного вище, він може розглядатись і як окремий правочин, що підпадає під формулювання ч. 1 ст. 212 ЦК України, тобто як правочин, вчинений під відкладальною умовою.
Якщо це так, то відносини зобов’язання щодо сплати неустойки з моменту укладення договору не виникають. Вони виникають з моменту вчинення боржником порушення основного зобов’язання. А це порушення є підставою зобов’язання щодо сплати неустойки. Отже,
відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦК України відносини щодо сплати неустойки регулюють актами
цивільного законодавства, що були чинними (набрали чинності) на день, коли боржник припустився порушення зобов’язання, забезпеченого неустойкою. Це твердження слід визнати
правильним і стосовно випадків, коли неустойка встановлюється законом, як це передбачено ч. 1 548 ЦК України, або законодавством, або згідно з положеннями абзаців 1 та 3 ч. 2
ст. 551 ЦК України.
Момент виникнення застави визначається у ст. 585 ЦК України. Слід наголосити, що тут
йдеться про речове право і речові правовідносини, а не про зобов’язальні права і правовідносини, тому аналіз ст. 585 ЦК України виходить за межі цієї статті. Що стосується зобов’язальних
заставних правовідносин, то вони виникають з моменту укладення договору застави, який у
тій частині, в якій він породжує зобов’язання, не може вважатися правочином, вчиненим з
умовою про відкладальну обставину. Це пов’язане з тим, що виникнення таких зобов’язань не
ставиться законом в залежність від порушення зобов’язання, забезпеченого заставою, оскільки
ті зобов’язання мають на меті обслуговування речових правовідносин щодо застави, а не сприяння виконанню зобов’язання, забезпеченого заставою. Відтак до зобов’язальних правовідносин щодо застави застосовуються акти законодавства, що набули чинності на день укладення
договору застави і виникнення відповідних відносних відносин.
Якщо цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання встановлюється
умовами договору, то договір у відповідній частині може вважатися правочином, вчиненим з
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умовою про відкладальну обставину. Отже, відносини щодо відповідальності у таких випадках виникають з моменту порушення зобов’язання. Стосовно випадків, коли відповідальність
за порушення зобов’язання встановлена законом (актом цивільного законодавства), підстав
говорити про правочини під умовою немає. Але немає підстав для того, щоб вирішувати в таких випадках питання про момент виникнення відносин щодо відповідальності інакше, ніж
у випадках, коли відповідальність встановлюється договором. Тому відносини щодо відповідальності регулюються актами законодавства, що набрали чинності на день вчинення порушення. Це не виключає необхідності у спеціальному вирішенні цього питання у ЦК України.
Проблема, про яку тут ідеться, відчувається законодавцем. Навіть за умови, коли він у п. 4
Прикінцевих та перехідних положень Кодексу окремо вирішив питання про застосування
ЦК України до цивільних відносин, що виникли після набрання чинності цим Кодексом, і
до відносин, що виникли до набрання чинності цим Кодексом, у п. 10 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України законодавець спеціально вирішив питання про застосування
цього Кодексу до відносин щодо відповідальності.
Викладене дає підстави для висновку про те, що проблема динаміки цивільних зобов’язань
потребує подальшого ретельного дослідження стосовно усіх видів таких зобов’язань, а особ
ливо тих, які позначаються у науці як додаткові (акцесорні). Одночасно з удосконаленням
положень ЦК України, що стосуються дії актів цивільного законодавства у часі, це давало б
можливість внести більшу визначеність у цивільні правовідносини.
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Чанишева А. Р. Динаміка цивільного зобов’язання
У статті досліджується питання дії актів цивільного законодавства у часі та динаміки цивільних
зобов’язань. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного цивільного законодавства у цій сфері.
Ключові слова: акти цивільного законодавства, зобов’язання, динаміка зобов’язань.
Чанышева А. Р. Динамика гражданского обязательства
В статье исследуются вопросы действия актов гражданского законодательства во времени и динамики гражданских обязательств. Вносятся предложения по усовершенствованию действующего гражданского законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: акты гражданского законодательства, обязательства, динамика обязательств.
Chanysheva A. Dynamics of civil obligations
The issues of effect in time of acts of civil legislation and dynamics of obligations are researched in the
article. Proposals are introduced on improvement of current civil legislation in the field.
Key words: acts of civil legislation; obligations, dynamics of obligations.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД
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П

роблематика захисту прав людини та механізм її забезпечення існує як на міжнародному, так і на регіональному рівнях. У той час, як на універсальному рівні права людини закріплені у Статуті Організації Об’єднаних Націй (далі — Статут ООН), який містить
зобов’язання держав загального характеру щодо розвитку поваги до прав людини і сприяння захисту останніх, на регіональному рівні існує власна дієва та ефективна система захисту
прав людини [1].
У діяльності Ради Європи, Європейського Союзу (далі — ЄС, Євросоюз) та Організації
з безпеки і співробітництва у Європі (далі — ОБСЄ) правам людини відведено різне місце,
оскільки від самого початку створення кожної з цих структур питання прав людини становило різноплановий предмет діяльності, а відповідно, і серед пріоритетних завдань захист прав
людини мав неоднакове нормативне закріплення.
Після Другої світової війни з метою запобігання масовим убивствам виникла сама ідея
захисту прав людини у межах Ради Європи, однак ані ОБСЄ, ані, тим більше, Євросоюз не
ставили перед собою завдання стати тими європейськими центрами, які поряд з універсальною організацією (мається на увазі ООН ) займалися виключно питаннями прав людини [2].
Відомий український історіософ І. Лисяк-Рудницький писав: «Європа — це щось більше,
ніж великий півострів євразійського суходолу; вона — сім’я народів, які, незважаючи на політичну роз’єднаність та часті жорстокі антагонізми в минулому, поділяють спільну культуру
і суспільну спадщину». Вочевидь, для об’єднання спільних зусиль організаціями потрібно
подолати багато труднощів, наприклад, у досягненні єдиного каталогу прав, що мають підпадати під їх захист [3].
У наш час ОБСЄ (з Гельсінським Заключним актом 1975 р.), Рада Європи (з Конвенцією
про захист прав людини і основних свобод 1950 р. та 14 протоколами до неї; Європейською
соціальною хартією 1961 р., переглянутою у 1996 р.; Європейською конвенцією про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню 1987 р. тощо) та Європейський Союз (з Хартією основних прав 2000 р.) виступають як провідні новатори не лише у творенні власних стандартів у сфері прав людини, а й
у питаннях належного функціонування єдиної європейської системи захисту прав людини
у межах спільного європейського простору, оскільки в рамках кожної з цих організацій
існують власні дієві та ефективні механізми для дотримання та реалізації прав кожної людини [4].
Україна, вступивши до Ради Європи в 1995 р. та ратифікувавши у 1997 р. Конвенцію про
захист прав людини і основних свобод 1950 р., не лише засвідчила визнання нею верховенства права, а й одночасно взяла на себе зобов’язання забезпечити права та основні свободи
людини, тим самим підтверджуючи свій демократичний вибір.

550

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні та їх вплив…

Нині Україна бере активну участь в інституційному співробітництві з Радою Європи,
оскільки є представленою в усіх її головних органах: Комітеті міністрів Ради Європи, Парламентській Асамблеї Ради Європи та Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи.
До того ж співробітництво України з Венеціанською Комісією «За демократію через право»
залишається однією з ефективних форм використання досвіду та потенціалу Ради Європи з
метою приведення законодавства України у відповідність до правових стандартів організації.
На нинішньому етапі серед найбільш проблемних питань співпраці України з Радою Європи
є реформування судової системи до європейських норм згідно з рекомендаціями Венеціанської Комісії, посилення боротьби з корупцією, подальше вдосконалення конституційного
процесу.
Адже побудова демократичної правової держави і входження України до загальноєвропейської системи захисту прав людини мають існувати в реальності, а також бути підкріпленими
відповідною внутрішньою і зовнішньою політикою нашої держави щодо прав людини, вибудуваною системою законодавчих актів та реальними механізмами гарантій передбачених
у них норм.
Відповідно, визначним зовнішньополітичним пріоритетом та стратегічною метою нашої
держави є інтеграція України в європейський політичний, економічний та правовий простір
з метою набуття членства в Європейському Союзі.
Це положення задекларовано у п. 12 ч. 2 ст. 11 Закону України від 1 липня 2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». До того ж у цьому документі серед інших складових
засобів європейської інтеграції згадуються також європейський досвід (ст. 3), відповідність
вимогам європейських інституцій (ст. 6), інтеграція у європейській та світовій освітній і науковий простір (ст. 10) тощо [5].
Тому для втілення вказаного курсу, по-перше, законодавство України має відповідати
низці певних вимог; по-друге, наша держава повинна поділяти ті європейські цінності, що
є спільним для всіх країн — членів ЄС. Такими цінностями є плюралізм, недискримінація,
терпимість, справедливість, рівність чоловіків і жінок тощо. Тобто у їх основі лежать моральні засади сучасної європейської спільноти.
Вступ України до Ради Європи, прийняття Конституції України, ратифікація Верховною
Радою України Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р. є тими засадами,
які охоплюють основні напрями правової реформи в Україні і спрямовані на утвердження і
забезпечення, гарантування і захист основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина [6].
Тож цілком логічним баченням цих процесів, на нашу думку, є визначення конституційних
гарантів прав і свобод людини і громадянина в їх загальному розумінні.
Побудова в Україні демократичної соціальної правової держави, найвищою цінністю в
якій визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека та
підтримання ефективного функціонування державних інститутів, пов’язана із необхідністю
вдосконалення захисту прав і свобод громадян [7].
На підставі положень статей 3 та 21 Конституції України від 1996 р. [8], які визначають
природне право початком і основою української правової системи, державне управління передбачає наявність двох головних напрямів: правоохоронного, який полягає у можливості
реалізації прав і основоположних свобод людини, та правозахисного щодо захисту порушених прав і свобод.
На наше переконання, мета захисту полягає в припиненні правопорушення та відновленні бажаних для людини, суспільства або держави прав і свобод, встановлених державним
нормативно-правовим актом чи договором. Це потребує вжиття засобів державного управління, тобто застосування організаційно-правових заходів упорядкування суспільних відносин щодо реалізації задекларованих прав людини.
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З цього можна визначити, що завдання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб як правовий механізм, тобто система упорядкування
юридичними та організаційними засобами суспільних відносин щодо реалізації потреб людини, суспільства і держави в політичних, економічних, технологічних, медичних, освітніх,
культурних, інформаційних, правоохоронних та інших процесах, набуває значення цільового напряму суспільного розвитку, заснованого на пізнанні його законів та аналізі наслідків їх впливу, що в загальному значенні відображають гарантії прав і свобод людини і
громадянина.
У наукових джерелах гарантії прав і свобод людини і громадянина визначаються порізному. Так, М. Малеїн вказує, що гарантії прав і свобод людини і громадянина — це умови,
засоби, способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі всебічну охорону прав і свобод людини і громадянина [9].
На думку М. Цвіка, О. Петришина та Л. Авраменка, гарантіями прав і свобод людини і
громадянина є система загальних засобів та інститутів, яка включає в себе: політичні, економічні та духовні засоби, а також спеціальноюридичні засоби та інститути, спрямовані на
створення умов для реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту від порушень [10].
Тому можна зробити висновок, що гарантіями прав і свобод людини і громадянина (як загальне поняття) є умови, способи і засоби, за допомогою яких кожна особистість має можливість реалізовувати свої права в політичній, економічній та духовній сферах суспільного життя.
У доктрині основою, соціально-економічною гарантією прав громадян, у тому числі соціальних, вважається приватна власність, що дає можливість людині незалежно здійснювати
свої права, свободу вибору занять [11].
Автори В. Корельський і В. Перевалов під соціально-правовими гарантіями розуміють заборони на розпал соціальної, расової, національної і регіональної дискримінації, загальнодоступність і безкоштовність основної загальної і професійної освіти [12, с. 43].
Аналіз наукової думки щодо визначення гарантій конституційних прав і свобод людини
і громадянина дає нам підстави під їх гарантіями розуміти сукупність свобод і засобів забезпечення усіх прав, свобод і обов’язків, відповідних їх груп і конкретних можливостей щодо
отримання певних соціальних благ, потреб і інтересів людини і громадянина в Україні.
На думку М. Малеїна, юридичні гарантії — це норми права, які передають у своїй сукупності правовий механізм, покликаний сприяти реалізації діючих законів [9].
Відомий український вчений-конституціоналіст М. Баймуратов вважає, що юридичні гарантії охоплюють всі правові засоби, які забезпечують здійснення та охорону прав і свобод
людини і громадянина. До них відносяться, перш за все, конституційне закріплення загальних гарантій прав і свобод та обов’язків людини і громадянина, а також конкретних гарантій
кожної групи прав і кожного окремого конституційного права і свобод [13, с. 34].
Отже, в результаті проведення аналізу ми дійшли висновку, що юридичні гарантії — це
передбачені Конституцією і законами України організаційно-правові і нормативно-правові умови, способи і засоби здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і
громадянина.
Пріоритетним видом юридичних гарантій є нормативно-правові гарантії, під якими слід
розуміти систему норм, що передбачають юридичну відповідальність, юридичні обов’язки,
процесуальні норми [14].
Нормативно-правовими гарантіями є конституційні норми-принципи, зокрема ті, які забезпечують права і свободи людини і громадянина щодо реалізації усіх інших прав і свобод
(статті 55–64 Конституції України).
Нині існують різні позиції щодо названої групи можливостей чи умов, способів і засобів.
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Наприклад, А. Хальота вважає, що їх можна розглядати як особисте право-гарантію. На
його думку, група особливих прав-гарантій має якості спільності та цілісності. Призначення
кожного окремого особливого права аналізованої підсистеми полягає в можливості людини та громадянина самостійно вибирати варіант своєї поведінки і використовувати його для
створення певних умов, засобів і способів реалізації інших груп чи окремого конституційного права, в різних аспектах забезпечити собі блага особистої свободи. Всі вони лежать в основі системи особистих прав-гарантій, а кожне окремо узяте право безпосередньо пов’язане з
іншим [15, с. 13]. До названого розподілу конституційних можливостей, умов, способів та засобів він відносить такі: а) захист передбачених законом можливостей людини і громадянина
в суді, в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в міжнародних судах чи
відповідних міжнародних організаціях (ст. 55); б) відшкодування матеріальних та моральних
збитків, що заподіяні державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими
посадовими особами (ст. 56); в) знання своїх прав і обов’язків (ст. 57); г) на правову допомогу
(ст. 59); ґ) не виконування явно злочинні накази чи розпорядження (ст. 60); д) індивідуальну
юридичну відповідальність і тільки за провину один раз (ст. 61); е) відповідальність тільки за
діяння, що вчинені в часі і просторі дії нормативно-правового акта (ст. 58); є) не нести відповідальність за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім’ї, чи близьких
родичів, коло яких визначене законом (ст. 63); ж) користування засудженим всіма правами
людини і громадянина за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком
суду (ст. 59) тощо.
Конституційні гарантії в Україні пов’язані із закріпленням у Конституції основних принципів правосуддя, що є найбільш справедливою зброєю для вирішення різних справ, сутність
яких є спір про право.
У кожному конкретному випадку в разі порушення прав людини судові органи виносять рішення по відновленню порушених прав і свобод, по негайному припиненню порушень прав людини, по встановленню необхідних умов для вільного здійснення своїх прав і свобод людиною.
Право це може бути використане кожним (громадянином України, іноземцем, особою без
громадянства або особами, які діють в їх інтересах). Воно реалізується всіма суб’єктами у формі
письмового звернення, що надсилається до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина [16, с. 8].
На жаль, на сьогодні недостатньо в повному обсязі розкрито сутність ст. 59 Конституції
України, яка закріплює право (і умови) на правову допомогу.
Так, це право гарантується державою, яка спрямовує на його реалізацію правоохоронну
систему країни (включаючи і адвокатуру), діючи тим самим відповідно до міжнародно-правових вимог, зокрема Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
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Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні та їх вплив на
європейську інтеграцію
Проблематика захисту прав людини та механізм її забезпечення існує як на міжнародному, так і на
регіональному рівнях. У той час як на універсальному рівні права людини є закріпленими в Статуті
ООН, який містить зобов’язання держав загального характеру з розвитку поваги до прав людини і
сприяння захисту останніх, на регіональному рівні існує власна дієва й ефективна система захисту
прав людини.
Регіональний захист прав людини на території Європи стає невід’ємною частиною діяльності європейських міжнародних організацій, таких як Рада Європи, Європейський Союз та Організація з безпеки і співробітництва в Європі, і водночас перетворюється у важливий факт інтеграційних процесів,
що відбуваються в Європі.
Ключові слова: конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина, Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
Шаповал В. Д. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Украине и их влияние на европейскую интеграцию
Проблематика защиты прав человека и механизм ее обеспечения существует как на международном, так и на региональном уровнях. В то время, как на универсальном уровне права человека являются закрепленными в Уставе ООН, который содержит обязательства государств общего характера
по развитию уважения к правам человека и содействия защите последних, на региональном уровне
существует собственная действенная и эффективная система защиты прав человека.
Региональная защита прав человека на территории Европы становится неотъемлемой частью деятельности европейских международных организаций, таких как Совет Европы, Европейский Союз
и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в то же время превращается в важный
факт интеграционных процессов, происходящих в Европе.
Ключевые слова: конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина, Совет Европы,
Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Shapoval V. Constitutional guarantees of rights and freedoms of a man and citizen in Ukraine and their impact
on European integration
The problem of human rights and the mechanism of its provision exist at the international and regional
levels. At the universal level the human rights are fixed in the UN Charter which contains the obligations of the
States concerning the development of respect for human rights and assistance in their protection, while at the
regional level there is an own efficient and effective human rights protection system.
Regional protection of human rights in the territory of Europe is becoming an integral part of the European
international organization activities such as the Council of Europe European Union and the Organization for
Security and Cooperation in Europe and at the same time it has become a very significant integration process
taking place in Europe.
Key words: constitutional guarantees of rights and freedoms of a man and citizen, Council of Europe,
European Union, Organization for Security and Cooperation in Europe.
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ТЕМПОРАЛЬНІ МЕЖІ ПРАВОВІДНОСИН
У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Р

озвиток законодавства та доктрини права є природнім явищем, що відповідає законам
діалектики. Виникнення нових правових формул, механізмів правового регулювання
суспільних відносин є реакцією законодавця на вимоги часу та суспільного розвитку. В силу
динамічного розвитку суспільства і, як наслідок, законодавства, очевидно, що і доктринальні
підходи до тих чи інших питань можуть змінюватися. Це стосується і розуміння часу в праві
загалом та часу в пенсійному забезпеченні зокрема.
Пенсійне забезпечення як частина правової системи також оперує часовими категоріями,
особливо це питання гостро стоїть при розгляді правовідносин. Виникнення, зміна, призупинення, відновлення, припинення правовідносин у пенсійному забезпеченні є надзвичайно
актуальними. Але крім суто практичних питань, для теорії пенсійного забезпечення не менш
важливим є питання часових меж не конкретного правовідношення (призначення пенсії), а
комплексу правовідносин, без яких неможлива реалізація права на пенсію.
У науковій літературі неодноразово зазначалося, що в сучасних економіко-правових умовах пенсійне забезпечення неможливо розглядати через призму тільки пенсійних (пенсійнозабезпечувальних) правовідносин. Соціально-економічні перетворення сприяли виникненню нових видів правовідносин у пенсійному забезпеченні.
У науці права соціального забезпечення вже неодноразово пропонувалися різноманітні
класифікації правовідносин у пенсійному забезпеченні. На нашу думку, найбільш повною та
завершеною є класифікація правовідносин залежно від функцій, які їх виконують:
• пенсійно-страхові правовідносини, йдеться про загальнообов’язкове державне і добровільне, недержавне пенсійне страхування;
• процедурні правовідносини, які спрямовані на реалізацію особою права на пенсійне
забезпечення;
• пенсійно-забезпечувальні правовідносини, безпосередньо виплата пенсій;
• процесуальні правовідносини, що є правовим механізмом захисту порушеного права
особи на пенсійне забезпечення;
• виконавчі (постпроцесуальні) правовідносини, спрямовані на виконання рішення
суду щодо реалізації особою права на пенсію.
Наведені вище види правовідносин необхідно розподілити на дві основні групи:
1. Перманентні, виникають завжди (пенсійно-страхові, процедурні, пенсійно-забезпечувальні правовідносини);
2. Факультативні, виникають тільки у випадку порушення пенсійного законодавства (процесуальні, виконавчі (постпроцесуальні) правовідносини).
Розглядаючи наведену диференціацію правовідносин через призму часу, можна зробити
декілька висновків. Кожному виду правовідношення притаманні свої часові межі, але всі
вони мають спільний часовий простір, про що йтиметься далі.
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Латинське слово tempus (мн. tempora) — час, строк займає важливе місце у праві з часу його
зародження. Із ускладненням суспільних відносин і права питання часу набуло свого остаточного вигляду у формі юридичного факту. Як відомо, без «темпорального» юридичного
факту не існує жодна галузь права. Особливо питання юридичних фактів виникає саме при
застосуванні пенсійного законодавства, а також при вивчені його теоретичної основи.
Завдячуючи пенсійно-страховим правовідносинам, виникає такий ключовий для пенсійного забезпечення «темпоральний» юридичний факт, як страховий стаж. Так, ст. 1 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що страховий
стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із
законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески. Крім цього,
існує низка строків, які визначені як зазначеним Законом, так і положеннями, порядками та
інструкціями Пенсійного фонду України [1].
Найбільшу кількість строків можна зустріти при детальному аналізі процедурних правовідносин. Саме вони визначають у який термін необхідно розпочати страхування, звернутися
до Пенсійного фонду України, коли починається виплата пенсії, які строки подачі документів тощо. Це зумовлено тим, що процедурні правовідносини у пенсійному забезпеченні виконують організаційну функцію і містять велику кількість саме організаційних норм. Крім
цього, правове регулювання завжди перебуває у певних часових межах, саме тому процедурні
правовідносини так тісно пов’язані з темпоральним аспектом пенсійного забезпечення.
Пенсійно-забезпечувальні правовідносини також мають темпоральну складову, йдеться
про те, що ними визначається строк виплати пенсії.
У випадку з процесуальними правовідносинами усі строки та часові межі визначені відповідним процесуальним законодавством. Що стосується виконавчих (постпроцесуальних), то вони
також оперують цілою низкою темпоральних категорій щодо строків виконання рішення суду.
Викладене вище говорить про надзвичайну важливість правових норм, що визначають,
встановлюють чи регулюють час. Натомість теорія, окрім норм позитивно права, має у своєму арсеналі також темпоральні характеристики пенсійного забезпечення загалом та правовідносин зокрема.
Проблема часу в праві неодноразово порушувалася у працях теоретиків права. Одним із
перших в Україні цю проблему досліджував О. Пушняк, який зазначав, що в юриспруденції
час традиційно сприймається саме як час фізичний (а точніше як фізичний час макрорівня
існування матерії). Використання такого розуміння часу є, безумовно, важливим, оскільки
дає змогу виміру, порівняння, координації часових параметрів суспільних відносин за допомогою єдиної універсальної міри — астрономічного часу і відповідної загальновизнаної
системи його обліку — календарного часу.
Автор також зазначає, що календарний час є зовнішнім щодо об’єктів дослідження юридичної науки, а тому не дає повної картини часового виміру правової реальності. У цій формі
час виступає як абсолютне вмістилище правової системи. Відносне ж розуміння часу передбачає, що він породжений явищами, які належать до цієї системи. Процеси, що тривають у
правовій сфері, мають свої темпоральні параметри, так би мовити, створюють власний час
(визначають властиву тільки їм відповідну послідовність станів певної тривалості з характерними ритмом, темпом). Зіставлення певного процесу з календарним часом не дає уявлення
про характер перебігу такого процесу. Тому своє органічне відображення динаміка об’єктів
правової системи безпосередньо набуває в особливому правовому часі, тільки за допомогою
якого вона може бути «виміряна» з достатньою глибиною [2, с. 9]. Отже, як бачимо, розуміння часу в праві — категорія багатогранна. Продовжив досліджувати проблеми часу в праві
інший український дослідник В. Оборотов, він зазначив, що методологічне значення темпо-
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рального виміру правової реальності обумовлене тим, що право, як і будь-який соціальний
феномен, має нерозривний зв’язок із часом у різних його формах [3, с. 55]. Вчений класифікує час на три форми: 1) реальний (будучи зовнішньою характеристикою реальності, яка розгортається у ньому і вимірюється за його допомогою); 2) перцептуальний (психологічний, що
є відбиттям об’єктивного часу у свідомості суб’єкта); 3) концептуальний (за допомогою якого
створюються абстрактні моделі, які є способом наукового пізнання реального й перцептуального часу). Їх виокремлення, як пояснює автор, пов’язане з наявністю у правового часу
онтологічних і гносеологічних характеристик. Онтологічний бік феномену часу пов’язаний з
об’єктивним часом, гносеологічний — із суб’єктивним [3, с. 62].
Проблема часу в праві порушувалася і в працях російських вчених. Т. Тенілова під правовим часом вбачає особливу функціональну категорію юридичної науки, що виражає виникнення, тривалість і завершення правових дій, процесів, норм, подій і послідовність зміни
їхніх станів [4, с. 7]. Інша російська дослідниця І. Волк під правовим часом розуміє особливу
функціональну категорію юридичної науки, яка відображає процес безперервних змін юридичного життя, в процесі якого виникають і зникають правовідносини, юридичні норми та
правові акти, які впливають на становлення та розвиток юридичної науки і практики. Серед
основних особливостей правового часу називають тривалість, своєчасність, послідовність,
безперервність, ритмічність, повторюваність, одночасність, послідовність, датування, момент і юридичний строк [5, с. 6].
Як вбачається із викладених вище ідей і концепцій розуміння часу в праві, можна зробити
низку висновків та розглядати звичні правові явище під іншим кутом зору. Ідеться про часові
межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. Інакше кажучи, виникають питання: коли
виникає пенсійне забезпечення? Який момент можна вважати початком виникнення пенсійних правовідносин?
Поставленні питання приводять до таких міркувань. В умовах ринкової економіки пенсійне забезпечення не може існувати за межами страхових начал і основ. Йдеться про те, що
пенсійні правовідносини не можуть виникнути без відповідного пенсійного страхування і
наявності визначеного законодавством мінімального страхового стажу. В Україні відповідно
до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [1] для
отримання мінімальної пенсії необхідно мати: чоловікам — 35 років, жінкам — 30 років страхового стажу. Адже для отримання пенсії за віком необхідний не тільки страховий випадок
(соціальний ризик), а й страховий стаж, період трудової діяльності, коли працівник здійснює
страхові внески до Пенсійного фонду, тобто страхується.
Пенсійне страхування — це перший і головний етап на шляху реалізації конституційного права на пенсію, у тому сенсі, що саме шляхом пенсійного страхування особа це право
«забезпечує»/«заробляє», оскільки саме по собі воно не виникає.
Для осіб, у яких немає права на пенсію, передбачена щомісячна грошова виплата — допомога, але вона не є пенсією і встановлюється на мінімальному рівні.
Пенсійно-страхові правовідносини мають міжгалузевий характер, здійснюються на основі обов’язковості та добровільності, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків соціальних ризиків у майбутньому шляхом отримання пенсії. На нашу думку, саме момент першого
внеску слід вважати початком виникнення пенсійних правовідносин у широкому розумінні цього слова. Тобто говорити в сучасних умовах про те, що пенсійні правовідносини виникають з моменту досягнення пенсійного віку, встановлення інвалідності чи втрати годувальника є некоректно. Перераховані юридичні факти тільки є підставою для виникнення
процедурних правовідносин, які спрямовані на виникнення у подальшому пенсійно-забезпечувальних — виплата пенсії.
Процесуальні правовідносини в пенсійному забезпечені — це факультативний різновид
правовідносин, оскільки їх виникнення не є обов’язковим, як у випадку з процесуальними
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правовідносинами, оскільки вони виникають тільки тоді, коли відбулося порушення права
особи на пенсійне забезпечення. Більше того, коли неюрисдикційні способи вичерпані чи їх
не застосовували, а особа одразу звернулася до суду. Йдеться про те, що вони виконують захисну функцію в пенсійному забезпеченні. Тобто вони не тільки охороняють пенсійні права
громадян, зберігаючи status quo, а захищають у випадку порушення права, і закономірною
реакцією є його відновлення.
Вчені, які не підтримують ідею існування процесуальних правовідносин, вказують на те,
що вони регулюються процесуальним законодавством, а не пенсійним. На нашу думку, цей
аргумент «половинчастий», оскільки предметом судового розгляду є право на пенсію в цілому чи його окремої частини. Крім цього, як свідчить досвід країн, що запровадили трудосоціальну юстицію (Німеччина, Ізраїль), де створенні окремі процесуальні норми на підставі
яких розглядається ця категорія справ. Очевидно, що ігнорувати особливості предмета при
судовому розгляді помилково і, на нашу думку, слід окремо виділяти процесуальні пенсійні
правовідносини.
У випадку виникнення процесуальних відносин, очевидно, що вони не є кінцевими при
реалізації права на пенсію, оскільки після їх завершення — винесення рішення суду, це рішення необхідно виконати. На підставі цього вважаємо, що є сенс говорити про існування в
пенсійному забезпеченні виконавчих (постпроцесуальних) правовідносин, що визначаються
Законом України «Про виконавче провадження» [6].
Наведена характеристика процесуальних та виконавчих (постпроцесуальних) правовідносин у пенсійному забезпеченні зроблена з метою показати, що пенсійне забезпечення не
закінчується у «стінах» Пенсійного фонду України. Пенсійне забезпечення є комплексною
галуззю законодавства, яка включає в себе комплекс міжгалузевих правовідносин. Таким
чином, прийшов момент у доктрині пенсійного забезпечення визначити не лише момент
виникнення, про що вже йшлося вище, а й момент припинення. Такий підхід зумовлений,
передусім, антропоцентричною природою соціального законодавства загалом та пенсійного
зокрема. Не можна вважати, що якщо в матеріальному праві вичерпалися правові механізми
щодо реалізації особою права на пенсію, то і пенсійні правовідносини закінчилися. Переконані, що такий підхід хибний і суперечить самій природі права. Вважаємо, що пенсійне забезпечення закінчується тоді, коли особі починають виплачувати пенсію. Правові механізми
процесуального та виконавчого законодавства є додатковим набором ключів для реалізації
у подальшому людиною права на пенсію. Таким чином, процесуальні та виконавчі норми є
своєрідним містком, який застосовується, коли норми матеріального права себе вичерпали.
Йдеться про те, що особа звернулася до Пенсійного фонду України про призначення пенсії,
останній незаконно відмовив у реалізації особою свого права. Особа звертається до суду відповідної юрисдикції з позовом про неправомірні дії органу спеціальної компетенції. Винісши рішення, суд створює своїм рішенням передумови про виникнення пенсійно-забезпечувальних правовідносин, тобто повертає особу у сферу матеріальних норм.
Викладене вище дає можливість зробити висновок, що пенсійне забезпечення складається із комплексу правовідносин, які вибудувані в логічній послідовності залежно від функціо
нального навантаження конкретного правовідношення, його місця при здійсненні особою
права на пенсійне забезпечення. Складовими цієї системи є: пенсійно-страхові, процедурні,
пенсійно-забезпечувальні, процесуальні, виконавчі (постпроцесуальні) правовідносини.
Говорячи про темпоральні межі в пенсійному забезпеченні, можна дійти висновку, що
вони притаманні як кожному правовідношенню окремо, так і мають єдині межі. Головним
висновком наведенного є те, що сьогодні постала необхідність перегляду у теорії пенсійного забезпечення моменту виникнення та припинення пенсійних правовідносин у широкому
розумінні. Наведені вище аргументи доводять, що пенсійне забезпечення через правовідносини розпочинається з моменту здійснення страхового внеску та закінчуються, за загальним
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правилом, моментом пенсійної виплати, навіть, якщо для цього необхідно пройти визначенні чинним процесуальним та виконавчим законодавством процедури.
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Шумило М. М. Темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні
У статті розглядаються темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. Наголошується на тому, що кожен вид правовідносин при реалізації права на пенсію має свій набір часових характеристик. Доводиться, що правовідносинам у пенсійному забезпеченні притаманний також єдиний
для усіх часовий простір. Доведено, що правовідносини в пенсійному забезпеченні починаються не з
моменту призначення пенсії, а з моменту початку пенсійного страхування. Обґрунтовано думку, що
пенсійні правовідносини не закінчуються у разі відмови у призначенні пенсії, а продовжуються у формі процесуальних та виконавчих правовідносин до реалізації особою права на пенсійне забезпечення.
Наголошується, що правовідносини у пенсійному забезпеченні розпочинаються з моменту страхування, а закінчуються у момент початку пенсійних виплат або ж виконанням судового рішення (повною
реалізацією права на пенсію).
Ключові слова: пенсія, час, правовідносини, пенсійне забезпечення.
Шумило М. Н. Темпоральные границы правовотношений в пенсионном обеспечении
В статье рассматриваются темпоральные границы в пенсионном обеспечении. Делается акцент
на том, что каждому виду правоотношения при реализации права на пенсию присущ свой набор
временных характеристик. Доказывается, что правоотношениям также свойственно единое для всех
временное пространство. Доведено, что правоотношения в пенсионном обеспечении начинаются не
с момента назначения пенсии, а с момента начала пенсионного страхования. Обосновано мысль, что
пенсионные правоотношения не заканчиваются в случае отказа в назначении пенсии, а продолжаются в форме процессуальных и исполнительных правоотношений до реализации права на пенсионное
обеспечение. Акцентируется, что правоотношения в пенсионном обеспечении начинаются с момента
страхования, а заканчиваются в момент начала выплаты пенсий или же судового решения (полной
реализацией права на пенсию).
Ключевые слова: пенсия, время, правоотношения, пенсионное обеспечение.
Shumylo М. Тemporal boundaries in pension relations
This paper discusses temporal boundaries of relations in the pension system. It is stressed that every kind of
legal relations with realizing the right to a pension has its own set of temporal characteristics. It is proved that
the legal relations in the pension system are characterized by the common time dimension. It is proved that the
relationship in the pension system starts not from the moment of assigning a pension, but when the pension
insurance begins. It is justified that the relationship does not end with the refusal of a pension, and continues in
the form of procedural and executive relations until individual’s right to a pension is implemented. It is noted
that relations in the pension system start from the date of insurance and ends at the beginning of retirement
benefits, or the execution of the judgment (the full realization of the right to a pension).
Key words: retirement, time, relationship, pensions.
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О

сновним завданням сучасної науки є розвиток сучасної концепції конституціоналізму, яка визначає пріоритети державної діяльності та правовий вектор розвитку суспільства. Конституція визначає не тільки засади конституційного ладу, форми реалізації
народовладдя, а й впливає на світогляд громадян України. Теоретико-методологічний аналіз юридичного світогляду пов’язаний із сучасним етапом розвитку державності, що відрізняється появою нових форм легітимації права і правового порядку. Право все частіше
розглядається в контексті цивілізаційного підходу, оскільки в позитивістській концепції
розуміння права набуває формально-раціональний характер позаморальної, релігійної та
світоглядної легітимності, що і стало причиною кризи, яку переживає сучасна західна юридична традиція [1, с. 1].
У міжнародному житті з’явилося багато нових реалій, український народ прагне зайняти у
міжнародному співтоваристві почесне місце, а інтеграційні процеси відображають суспільну
свідомість народу і держави служити миру в усьому світі і підвищувати досягнутий рівень
міжнародного співтовариства. Це вимагає наукового осмислення як з точки зору теорії держави і права, так і конституційного права. Процес глобалізації зумовлює трансформацію
суспільних відносин, і тому є необхідним пошук шляхів зменшення її негативних наслідків.
Важливим є те, щоб глобалізація не руйнувала демократичний потенціал здійснення народом своєї суверенної влади, а законодавство України, пристосовуючись до світових і європейських правових стандартів, не втрачало своєї специфіки, в основі якої лежить менталітет
народу та досвід державного будівництва.
Проблеми, пов’язані з виявленням і розумінням різних аспектів юридичного світогляду, привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних правознавців, філософів, істориків.
Науковий інтерес до правового світогляду виявили такі відомі дослідники, як В. Соловйов,
П. Новгородцев, Б. Кістяківський, В. Туманов, П. Баранов, С. Максимов, В. Селіванов, що
розглядали юридичний світогляд як особливий феномен правової сфери внутрішнього світу людини, феномен західної цивілізації та європейської правової культури. Проблематика
конституційного світогляду не була об’єктом спеціальних досліджень.
Метою статті є теоретичний конституційно-правовий аналіз конституційного світогляду
як основи ідентифікації української нації.
Найбільш значущими історичними і культурними чинниками, що впливають на особливості формування юридичного світогляду, є: особливості правосвідомості, правового мислення, правового менталітету, правової культури етносів, народів, що входять до складу національної (багатонаціональної) держави; специфіка правового світогляду та інших духовних
елементів національної правової системи народів, що межують із конкретною державою або
включені в міжкультурний діалог як його суб’єктів, залучених у широке поле міжцивілізаційної правової, релігійної та соціально-економічної комунікації [1, с. 15].
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На думку Б. Ебзєєва, з сучасним баченням природи суверенітету несумісна теорія так
званого абсолютного суверенітету, відповідно до якої суверен не відповідальний та не несе
жодних зобов’язань. Подібне тлумачення суверенітету є непридатним для характеристики
демократичної правової державності. Верховенство і повновладдя народу, його незалежність
мають правовий характер, а, відповідно, «абсолютна» влада народу є правовою владою. Тому,
як зазначає Б. Ебзєєв, суверенна влада народу стоїть над правом. Це чітко проявляється у
Конституції, яка втілила природно-правові погляди про надпозитивне право. Але з погляду
позитивістської доктрини воля народу не може легітимувати руйнування існуючого правопорядку або санкціонувати анархію та руйнування соціуму. Інакше кажучи, твердження про
те, що немає нічого, що не було б для народу, який веде державно-організоване життя, юридично неможливе, не має серйозних підстав; йдеться саме про межі народного суверенітету,
а не про обмеження суверенності народу державою. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу
на головну небезпеку, яка на сьогодні є потенційною загрозою суверенітету народу: держава, яка здатна поглинути громадянське суспільство та є постійною потенційною загрозою
як правам окремого індивіда, так і правам сукупної людини — народу; царизм та перекручування ідеї парламентаризму; політичні партії, які здійснюють узурпацію прав народу в його
відносинах з державою; великі корпорації, які стали самодостатніми силами поряд із державою та здатні диктувати йому свою волю [2, с. 57]. Загрозою суверенітету народу є прагнення
виділення частини території в самостійне утворення; цим ставиться під загрозу ідентичність
країни, її єдність та цілісність.
Не можна применшувати і небезпеку для народовладдя політичного і соціального популізму. Домінуюча роль популізму призводить до того, що воля народу виглядає як основа всіх
політичних і соціальних дискусій, а сам народ виступає в цьому випадку не в ролі державноорганізованої сили, яка володіє відповідними правами, а в ролі натовпу, право якої полягає
тільки в його силі. Політична система України стала заручницею популістських, наївно-демократичних поглядів, що призвело до недовіри до самого принципу народного суверенітету, який супроводжується недовірою як до парламенту, так і до самої ідеї парламентаризму.
У пункті 1 ст. 26 Основного закону Федеративної республіки Німеччина вживається термін «народи» тільки для сфери міжнародних відносин, зокрема визначається, що дії, здатні
порушити мирне спільне життя народів і вживаються з цією метою, зокрема, для підготовки
до ведення агресивної війни, є протиконституційними [3]. При будь-яких формулюваннях
або їх відсутності необхідно визнати першоджерело влади, з чого не випливає яка-небудь
легітимізація сепаратизму або, навпаки, національна дискримінація. На питання, чому визначення категорії «народ» є складним завданням, Л. Мамут відповідає: «Причина полягає в
тому, що народ... існує у різних вимірах (підсистемах) соціального буття» [4, с. 25]. Кожна з
цих підсистем наділяє народ особливими властивостями, ознаками. Вони будуть різними для
історії, етнографії, демографії, антропології, культурології, соціології, політології, лінгвістики, економіки тощо. Для правознавства значення мають ті властивості, що характеризують
народ як суб’єкта публічно-владних відносин, тобто ті ознаки, що мають прояв у політичній
і правовій сферах. Зазначимо, що народ як самостійний цілісний суб’єкт правовідносин виступає лише у двох галузях права — конституційному (державному) та міжнародному праві.
Слід звернути увагу, що західна конституційна доктрина ототожнює поняття «нація» і «народ». За твердженням В. Івановського, «верховна влада є тим зв’язком, що об’єднує чисельні
й різноманітні суспільні групи в єдине ціле sui generis, що зветься народом» [5, с. 32]. Ці суспільні групи можуть і не мати нічого спільного, крім підпорядкування одному суб’єкту — одній державі. Тому народ — це не сукупність осіб, пов’язаних між собою єдністю мови, релігії,
походження, звичаїв тощо. Подібна єдність характеризує, як вже зазначалося, націю; народ
вкрай рідко складається з однієї нації (більше того, для поняття народу не важливо, чи є він
моно- чи поліетнічним). Тому держава є тим, що об’єднує різні нації в єдиний народ.
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Російська вчена-конституціоналіст Т. Хабрієва вважає, що поняття «народ» є багатозначним. «У широкому значенні під цим терміном розуміють велику групу людей, які об’єднані
місцем їх перебування або проживання, наявністю подібного способу життя, вдач, почуттям
приналежності до однієї історичної батьківщини, які мають одну історичну долю (населення
певної території, держави, наприклад, дагестанський народ, білоруський народ). У сучасній
науці конституційного права відповідно до даних соціології та політології під народом розуміють єдину соціально-економічну і політичну спільність людей незалежно від поділу на
які-небудь національні або етнічні спільноти. У такому розумінні підкреслюється політична
домінанта: народ — джерело влади» [6, с. 15].
У зв’язку з конституційно-правовим дослідженням суверенітету вчені приділяють увагу
не тільки категоріям «народ», «нація», а й «етноси». Етимологічно «етнос» означає з грецької «народ». Греки використовували цей термін для позначення інших народів, які не були
греками. Пізніше це слово було запозичене і введене у науковий обіг західноєвропейської
науки. З французької «ethnie» — народність, в англійській мові термін «ethniс» використовують для позначення поняття «етнічна громада» (ethniс communiti) або ентічна група (ethniс
group).
С. Широкогоров — відомий антрополог, етнограф, лінгвіст першої половини ХХ ст.
одним із перших дав визначення поняття «етнос». У вступі до своєї праці «Етнос: дослідження основних принципів зміни етнічних та етнографічних явищ» він писав: «Російський термін “народ” не цілком підходить для визначення, так як він занадто широкий і невизначений. Можна сказати, наприклад, “народ Сполучених Штатів” — “We, the People of the United
States”, як починається конституція США, — нарешті “простий народ” і т. д. і, як видно, цей
термін іноді покриває навіть різні племена, як, наприклад, “німецький народ”, містить в собі
декілька племен, об’єднаних у державу. Таким чином, у цьому терміні у нас змішуються два
різних поняття: етнос і нація. Тому від терміна “народ” доводиться відмовитися і взяти умовно термін “етнос”. Вводячи новий термін “етнос” — я даю йому визначення: етнос — група
людей, що говорять на одній мові, визнають своє єдине походження, що володіють комплексом звичаїв, укладом життя, що зберігаються й освячені традицією і відрізняється нею від
таких інших груп. Це і є етнічна одиниця — об’єкт науки етнографії» [7].
Ю. Римаренко, Л. Шкляр та С. Римаренко вважають, що «відмінність між нацією та етно
сом (“народом”) в етнодержавознавчому розумінні полягає в тому, що нація — категорія політична, яка об’єднує громадян різного етнічного походження, але не лише за ознаками статусної належності, як от громадянства, а й ідейно та ментально, тобто духовно, що робить її
органічною цілісністю, тоді як етнічна нація — це народ, що прагне самовизначення, але не
відповідного інституційного та владно-адміністративного представництва» [8, с. 104].
Між тим Т. Хабрієва у праці «Сучасні проблеми самовизначення націй» використовує поняття «етнос» як узагальнюючий термін для позначення різноманітних етнічних груп [6].
На нашу думку, права особи повинні розглядатись як пріоритетні, у тому числі стосовно
прав нації. У класифікації політичних прав громадян може бути виокремлена особлива група
національних прав. Суб’єктом таких прав виступає індивід і колектив (народ, нація, етнічна
група, національність), що дає підстави говорити про індивідуальний і колективний характер
цієї категорії прав залежно від їх носія. Національні особисті права пов’язані з національною
самоідентифікацією людини (вибір мови, національності). Саме через індивідуальні національні права реалізується етнічна свобода особи. За допомогою колективних національних
прав забезпечуються специфічні інтереси народів. Права національних спільнот — це право
етнічного колективу ідентифікувати себе як певний народ, народність, націю залежно від
ознак, властивих національному співтовариству.
Дотримання прав особи одночасно гарантує права народу, а ігнорування прав особи може
призвести до того, що питання про самовизначення повернеться у політичну площину його
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вирішення. Тоді колективний захист прав народу може перерости у націоналістичний рух,
який висуває політичні вимоги.
Варто пригадати, що саме націоналізм став вирішальним фактором становлення та розвитку німецького конституціоналізму, а Наполеон отримав поразку від націоналізму покорених ним країн Європи. У Французькій революції слово «нація» стало означати сукупність
громадян, чий колективний суверенітет і воля утворюють державу.
Вплив принципу народного суверенітету на становлення націоналізму як більш абстракт
ного та загального був сильнішим, ніж вплив націоналізму на становлення принципу національного суверенітету. Синтез цих двох принципів призвів до появи принципу національної
держави, яка можлива лише як держава демократична і лише як держава постфедеральна і
новочасна, оскільки передбачає політичний суверенітет етносу як демосу [8, с. 160].
Національна держава характеризується мобілізованою лояльністю населення до держави
на основі самоідентифікації громадян із державою [1].
Тому важливою умовою правового регулювання є врахування реальних потреб особи та
прав народу як колективу. Використання у преамбулі Конституції України терміна «громадяни всіх національностей» наголошує, що суверенітет народу не залежить від етнічної приналежності громадян. Благополуччя народу залежить від того, як люди можуть реалізувати свої
територіальні та національні особливості. Є такі два шляхи: перший — замкнутись у своїй
національній особливості, а другий — пов’язаний із розвитком громадянського суспільства,
своєї політичної національної самобутності у межах становлення політичної нації України
[9, с. 17]. Насправді Європа прийшла до створення національних держав не за рахунок моноетнічності, а шляхом розмежування понять «етнос» і «нація». Якщо перше характеризується
єдністю культури, мови, етнічної самосвідомості та інших ознак, то друге включає і етносоціальну спільність, і державне утворення. Поняття «нація» використовується тут в його західноєвропейському значенні, коли англійське і французьке слово nation означає національну державу. У цьому випадку нація є насамперед політико-громадянським поняттям, може
включати в себе декілька народів і тим самим бути поліетнічною. У зв’язку з цим, доцільно
внести зміни до ч. 2 ст. 5 Конституції України, в якій визначити: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ — громадяни усіх національностей як єдина державоутворююча (політична) нація».
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ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ
Щербанюк О. В. Конституційний світогляд як основа ідентифікації української нації
У статті проведено теоретичний конституційно-правовий аналіз конституційного світогляду як
основи ідентифікації української нації. Досліджено поняття української нації. Доведено, що використання у преамбулі Конституції України терміна «громадяни всіх національностей» передбачає визначення народу України єдиною державоутворюючою (політичною) нацією.
Ключові слова: правовий світогляд, конституційний світогляд, українська нація, український народ,
народний суверенітет, національний суверенітет.
Щербанюк О. В. Конституционное мировоззрение как основа идентификации украинской нации
В статье проведен теоретический конституционно-правовой анализ конституционного мировоззрения как основы идентификации украинской нации. Исследовано понятие украинской нации.
Доказано, что использование в преамбуле Конституции Украины термина «граждане всех национальностей» предусматривает определение народа Украины как единой государствообразующей (политической) нацией.
Ключевые слова: правовое мировоззрение, конституционное мировоззрение, украинская нация,
украинский народ, народный суверенитет, национальный суверенитет.
Shcherbanyuk O. Constitutional worldview as the basis for identification of the Ukrainian nation
In the article the theoretical constitutional and legal analysis of the constitutional philosophy as the basis for
identification of the Ukrainian nation. Theoretical and methodological analysis of legal philosophy associated
with the present stage of development of the state, distinguished by the emergence of new forms of legitimation
of law and legal procedure. The author believes that individual rights should be seen as a priorit, including in
relation to the rights of the nation. In the classification of political rights can be allocated a special group of
national rights. The subject of such rights advocates individual and collective (people, nation, ethnic group,
nationality), which gives reason to talk about individual and collective nature of this category of rights depending
on their carrier. National personal rights associated with national identity rights (language, nationality).
Because of individual national law implemented the ethnic individual liberty. With collective national rights
provided by the specific interests of the peoples. The rights of ethnic communities — the right ethnic group
identify themselves as a particular people, nation, nation, depending on the features inherent in the national
community. It is proved that the use of the preamble of the Constitution of Ukraine the term «citizens of all
nationalities» involves identifying people only state-Ukraine (political) nation.
Key words: legal philosophy, constitutional outlook Ukrainian nation Ukrainian nation, national sovereignty,
national sovereignty.
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Ю

ридична норма належить до традиційної проблематики загальної теорії права. Їй присвячено творчі доробки зарубіжних і вітчизняних дослідників різних наукових спрямувань та історичних періодів. Рівень розробки проблем, пов’язаних із нормою права, є своєрідним індикатором стану розвитку того чи іншого періоду правничої думки. Завдяки цьому
юридична норма перетворилася зі звичайного правового поняття у важливе культурне завоювання, породження розуму та досвіду людей, елемент цивілізації. Значний внесок на шляху
до пізнання сутності правових норм зробила плеяда вчених-правознавців, яка об’єднує у своїх
лавах представників дореволюційної, радянської та сучасної української юридичної науки.
У цьому контексті необхідно погодитися із В. Філімоновим, який вважає, що сучасне уявлення про норму права — результат тривалої та плідної розробки останньої в загальній теорії права, а також у теоріях різних правових галузей, однак вважати цей процес завершеним
немає підстав [1, с. 6]. Об’єктивно характеризує стан наукових пошуків у правознавстві на
початку 90-х років ХХ ст., зокрема тих, що стосуються норми права, Є. Мотовіловкер. На
його думку, в юриспруденції вже давно визначилися основні проблеми, сформувалися різні
погляди щодо них.
Дійсно, незважаючи на значний обсяг авторитетних праць, доводиться констатувати, що
цій проблемі пощастило за кількістю присвяченої літератури, але не поталанило в частині загальноприйнятого її вирішення. Зокрема, відсутня єдність у розумінні змісту поняття норми
права, її структури, видів і функцій.
Так, на думку С. Бобровник, поняття норми права належить до числа найважливіших
категорій теорії права, що володіє специфічними властивостями, котрі поглиблюють наші
уявлення про право, його зміст і сутність, механізм правового впливу на суспільні відносини
[2, с. 365]. Подібну позицію з цього приводу висловлює М. Байтін. Відповідно до погляду
К. Шундікова норми права як формалізовані вольові положення відображають ідеальні моделі соціальної практики, є матеріальною основою правових механізмів [3, с. 19].
Важливість пізнання норм права підтверджують наявні спроби правознавців висвітлити
окремі аспекти цієї проблеми. Зокрема, Л. Томаш аналізує функції норм права, В. Слесарєв —
роль гіпотези, диспозиції та санкції як самостійних норм права. Окрім того, в юридичній науці має місце вивчення певних видів норм права. Так, Л. Жакаєва досліджує процесуальні
норми в механізмі конституційно-правового регулювання Казахстану, З. Іванова — заборонні норми права, Н. Михалєва — конституційні норми права.
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Слід зазначити, що місце і значення правових норм інтерпретується по-різному та залежить від обраного науковцем способу трактування цього механізму. Утім, жодний із дослідників, незважаючи на те прихильником якого підходу він є, не намагається заперечити статус
норми права. Причому найбільша увага до норм права приділяється у контексті інструментального підходу.
З огляду на те, що правова дійсність безперервно розвивається, то й юридичні поняття не
можуть бути незмінними, раз і назавжди сформульованими. Саме тому дослідження норм
права обов’язково включає стадію вивчення їх юридичної природи.
Так, у ретроспективному аспекті має місце досить складна та суперечлива історія зародження та подальшого вироблення поняття норми права протягом багатьох століть. Відсутність єдності у поглядах правознавців на її сутність є цілком закономірним фактом і пояснюється тим, що юридична норма, будучи основною категорії права, досліджувалася у межах
різних шкіл (теорій, концепцій) праворозуміння. Кожна з них по-своєму обґрунтовувала
процеси виникнення, функціонування та наявні тенденції у праві, намагаючись дати своє
бачення норми права, її природи й особливостей [4, с. 246–247].
При цьому особливість поняття «норма права» полягає в тому, що воно має в сучасній юриспруденції категоріальний статус і становить досить широку систему знань, окрему теорію у
складі загальної теорії права [4, с. 247]. У той же час у фаховій літературі відсутній єдиний підхід
до визначення норми права. Діапазон поглядів із цього питання, як і сукупність факторів, що
впливають на процес формування адекватного уявлення про норму права, досить широкий.
Зважаючи на це, необхідно зазначити, що в наукових працях наводяться виключно класичні
доктринальні дефініції поняття норми права через рід і видову відмінність. У зв’язку з цим, за
доцільне проаналізувати основні підходи до дефініювання цієї категорії, попередньо взявши за
критерій родове поняття, що кладеться в основу тієї чи іншої дефініції юридичної норми.
1. Визначення норми права як правила поведінки. У переважній більшості праць юридична норма розглядається через правило поведінки. Цей класичний підхід був домінуючим у
дореволюційній і радянській юридичній науці, таким його статус залишається й у сучасній
загальній теорії права. Так, на думку С. Бобровник, норма права — це загальнообов’язкове,
формально визначене, встановлене чи санкціоноване державою (народом) правило поведінки, що забезпечує регулятивний вплив держави на суспільство шляхом надання суб’єктам
певних прав і покладення обов’язків, охороняється та гарантується державою можливістю
примусового впливу [2, с. 367–368].
2. Дефініювання правової норми як припису (М. Давидова, В. Основін, Д. Петров, В. Шаповал та ін.). Зокрема, М. Байтін тлумачить норму права як вихідний від держави та такий, що нею охороняється, загальнообов’язковий, формально-визначений припис, виражений у вигляді правила поведінки або відправного установлення й являється державним
регулятором суспільних відносин [5, с. 208]. Відповідно до позиції В. Сирих норма права — це встановлений державними органами або посадовими особами владний припис,
що володіє такими властивостями, як нормативність, формальна визначеність та ясність
[6, с. 122].
3. Визначення юридичної норми як веління (В. Баранов, С. Бошно та ін.). У контексті цього
підходу В. Бабаєв інтерпретує норму права як загальнообов’язкове веління, що виражене у
вигляді державно-владного припису, та регулює суспільні відносини [7, с. 93].
4. Розуміння норми права як моделі (М. Разуваєв та ін.). На думку І. Рассолова та В. Єлеонсь
кого, правова норма — це необхідна для існування держави та суспільства модель відносин,
яку суб’єкти права з’ясовують і виражають із метою побудови, збереження, захисту належного порядку та забезпечення стабільного здійснення особистих справ [8, с. 310].
5. Визначення юридичної норми одночасно через два або більше родових понять (К. Пузирьова, Ф. Фаткуллін та ін.). Так, І. Гойман-Калинський переконує, що норми права — це
загальнообов’язкові, формально визначені приписи та вихідні нормативи, що встановлюють
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міру належної та можливої поведінки учасників суспільних відносин, які регулюються, та виступають у ролі критеріїв правомірності такої поведінки [9, с. 144].
Проаналізований вище плюралізм поглядів на проблему розуміння поняття норми права зумовив існування різних поглядів. У наукових джерелах серед найбільш поширених рис
юридичної норми виокремлюють такі: а) загальнообов’язковість; б) формальна визначеність; в) загальний характер; г) предаставницько-зобов’язуючий характер; ґ) встановлюється
або санкціонується компетентними державними органами; д) охороняється всіма заходами
державного впливу, включаючи примус; е) загальнозначущість; є) системність; ж) елемент
системи права; з) абстрактність; и) владний характер; і) функціональність; ї) ясність та ін.
Деякі правознавці до переліку ознак норми права включається від двох до дев’яти її особ
ливостей. При цьому потрібно враховувати деякі вихідні зауваження з метою уникнення дублювань і неузгодженостей: по-перше, зміст однієї й тієї ж ознаки може бути поданий різними словесними формулюваннями; по-друге, певні ознаки юридичних норм можуть бути
ускладненими, включаючи автоматично в себе інші, більш деталізовані риси; по-третє, система істотних ознак норми права повинна містити у своєму складі таку їх кількість, щоб забезпечити оптимальну ідентифікацію юридичних норм серед інших явищ соціальної та правової сфери [10, с. 35].
Відсутність однозначного вирішення характерна і для питання структури норми права. На
нашу думку, переважну більшість поглядів дослідників на проблему будови норми права доречно об’єднати за ознакою подібності у групи та розглядати у межах таких основних концепцій:
1. Триелементна (тричленна, триланкова) концепція структури норми права є класичною
(традиційною) в юридичній науці, її підтримує переважна більшість правознавців. Вважається, що ця концепція вперше була сформульована радянськими вченими С. Голунським і
М. Строговичем.
Основний зміст цієї концепції зводиться до такого: а) ідеальна логічна структура норми права складається із трьох елементів: гіпотези, диспозиції та санкції, що у своїй єдності акумулюють регулятивний потенціал (потрібний і достатній мінімум правової інформації), який повинен бути в основі системи права; б) структурні елементи норми права в переважній більшості
містяться в окремих статтях одного або навіть різних нормативно-правових актів. При цьому
не слід ототожнювати норму права зі статтею нормативно-правового акта, оскільки структуру
норми можна вивести шляхом її «логічного» конструювання зі статей одного й того ж або навіть різних актів; в) будова норми права як «логічна взаємодія» гіпотези, диспозиції та санкції в
загальному вигляді може бути відображена лінійною формулою: «якщо — то — інакше».
2. Двоелементна (двочленна, дволанкова, біномна) концепція структури правової норми
об’єднала дещо меншу кількість прихильників у юридичній науці. Позицію цього підходу
розділяють і підтримують такі вчені, як С. Вележєв, К. Жоль, В. Казимирчук, С. Курилєв,
Є. Мотовіловкер, М. Томашевський, О. Ушаков, О. Черданцев, В. Шабалін та ін.
Сутність цієї концепції полягає в тому, що, по-перше, справжня логічна структура норми права складається із двох елементів (умова і юридичний наслідок); по-друге, двочленна
структура залежить від різновиду норм права (критерій поділу — спеціалізація): регулятивні («первинні») складаються із гіпотези та диспозиції, охоронні («вторинні») — гіпотези
та санкції; по-третє, диспозиція та санкція, на відмінну від гіпотези, не різнопорядкові, а
однорідні явища; по-четверте, будова норми права може бути виражена логічною зв’язкою:
«якщо — то».
3. Компромісна (дуалістична) концепція будови норми права є логічним результатом генезису міркувань про структуру норми права та бажанням дослідників зблизити окреслені
вище два підходи. Ця концепція охоплює погляди різних теоретиків права та має альтернативні варіанти вирішення.
Однак прерогатива належить підходу, що був запропонований і в подальшому розвинутий
С. Алексєєвим. Головна ідея позиції вченого зводиться до того, що норму права слід розгля-
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дати у двох аспектах: логічна норма та норма-припис. Відповідно до цього інтерпретується
структура норми права: логічна норма [11, с. 31] має у своєму складі три елементи (гіпотезу,
диспозицію та санкцію), а норма-припис — два елементи (гіпотезу та диспозицію (санкцію)).
Тільки за умови одночасної характеристики елементів логічної норми та складових нормиприпису забезпечується всебічний аналіз змісту правових норм. Запропонований С. Алек
сєєвим підхід знайшов широку підтримку серед сучасного наукового співтовариства.
4. Концепція структури норми права з факультативними елементами. Її суть полягає у тому,
що будова юридичної норми містить як обов’язкові, так і факультативні складові (загальна
кількість елементів до уваги не береться).
На думку однієї групи вчених (А. Рибін, Б. Шейндлін), диспозиція визнається обов’язковим
елементом, у свою чергу, гіпотеза та санкція — факультативними. Відповідно до поглядів
інших правознавців (О. Іоффе, М. Шаргородський), статусом факультативного елемента наділена санкція. Дещо по-іншому цю проблему вирішують прихильники наступного підходу
(М. Рибушкін, Р. Шагієва): іманентними (обов’язковими) елементами норми права є диспозиція та санкція. Крім того, у межах цієї концепції потрібно виокремити «атрибутивний»
напрям. Зокрема, до атрибутів норми права відносять лише санкцію (Ю. Кудрявцев, Д. Малихін) або гіпотезу та санкцію (О. Лейст). Поглядам щодо зменшення структурних складових
юридичної норми протистоїть бажання до їх збільшення за рахунок факультативних частин.
Так, поряд із класичними трьома елементами виокремлюють четвертий, факультативний —
заохочення (П. Рабінович), стимул (В. Карташов) тощо. Водночас, згідно з міркуваннями
деяких правників (Ф. Фаткуллін), структура норми права складається з п’яти елементів: диспозиції та санкції (обов’язкові), гіпотези, вказівки на суб’єктний склад і ціль (факультативні)
[10, с. 36].
5. Широка (розширена) концепція структури правової норми має місце в доробках фахівців
(О. Берг, М. Рассолов та ін.), які прагнуть виокремити більше, ніж три традиційних елементи, кожен з яких є обов’язковим.
Так, свого часу дорадянський учений-юрист П. Сорокін зазначав, що здебільшого всі норми права складаються із двох основних частин — диспозиції і санкції. Утім, дослідник наголошував на тому, що в кожній нормі права слід розрізняти: 1) суб’єкта права; 2) суб’єкта
обов’язку; 3) об’єкта права; 4) об’єкта обов’язку; 5) посилання на «джерело права»; 6) додаткові умови: часу, місця та способу дії; 7) адресата (десцинатора) правових дій [12, с. 712].
На думку А. Піголкіна, у будь-якій правовій нормі для того, щоб вона була дійсно діючим
регулятором суспільних відносин, обов’язково мають бути прямо або опосередковано визначені такі положення, які б знайшли своє місце у відповідних елементах норми права: а) сфера
суспільних відносин (так звана «гіпотеза»); б) суб’єктивний склад; в) зміст самого припису
поведінки (диспозиція); г) наслідки порушення диспозиції (санкція) [13, с. 5]. Варто звернути увагу на те, що вся складність і суперечливість генезису уявлень щодо структури норми
права чітко простежується в еволюції поглядів А. Піголкіна. Зокрема, правознавець спочатку
підтримував та усіляко обґрунтовував тричленну будову, дещо пізніше відстоював окреслену
вище чотиричленну структуру, а згодом почав поділяти думку про відсутність єдиної універсальної будови норми права, надаючи перевагу двочленній концепції.
6. Варіативна (модифікаційна) концепція структури норми права полягає у відмові від жорст
кої, єдиноможливої будови правової норми, яку, на переконання її прибічників (О. Дьомін,
К. Пузирьова, М. Разуваєв, В. Федоренко та ін.), можуть утворювати різні за якісним складом і кількістю елементи залежно від конкретних умов і потреб правового регулювання [14,
с. 62]. Як зазначає А. Поляков, кількість елементів когнітивної правової норми залежить від
її функціонального та ціннісного значення у механізмі дії права та відповідного способу її
текстуального вираження [12, с. 723].
7. Міждисциплінарна концепція структури норми права включає підходи вчених, які намагаються вирішити цю проблему за допомогою гносеологічного потенціалу, досягнень інших сус-
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пільних наук: логіки (В. Колошин, А. Старченко та ін.), соціології (А. Венгеров). Так, Г. Чернобель відстоює тезу про те, що правова норма в логічному відношенні — нормативно-правове
судження, в якому мають місце суб’єкт, предикат і визначена логічна зв’язка, тобто логічно-семантичну структуру правової норми утворюють три елементи: адресат (суб’єкт правового спілкування), захід (форма) поведінки та відповідний спонукальний оператор [15, с. 42].
На основі викладеного вище слід резюмувати, що множинність різних поглядів на питання будови норми права свідчить про термінологічну плутанину та, відповідно, змішування
принципово відмінних способів структурування юридичних норм. В основі цих протиріч лежать такі причини: а) відсутність єдиного підходу до розуміння норми права та характеристики її природи; б) дискусійність поглядів щодо змісту та форми права [10, с. 36].
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Головчук В. М. Норма права: наукові погляди на поняття і структуру
У статті зазначено актуальність дослідження норм права, у зв’язку з відсутністю єдності у розумінні
змісту поняття норми права, її структури, видів і функцій. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття норми права. Переважну більшість поглядів дослідників на проблему будови норми
права класифіковано на групи та розглянуто у межах основних концепцій.
Ключові слова: норма права, поняття, структура, концепція.
Головчук В. Н. Норма права: научные взгляды на понятие и структуру
В статье указано актуальность исследования норм права, в связи с отсутствием единства в понимании содержания понятия нормы права, ее структуры, видов и функций. Проанализированы основные
подходы к определению понятия нормы права. Подавляющее большинство взглядов исследователей
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на проблему строения нормы права классифицированы на группы и рассмотрены в рамках основных
концепций.
Ключевые слова: норма права, понятие, структура, концепция.
Golovchuk V. Norm of law: scientific views on the concept and structure
The primary purpose of contemporary legal theoretical science is the scientific study of the essence, nature
and purpose of basic legal categories. One is the norm of law, which has theoretical and practical importance.
Analysis of the current scientific views on this category and dedicated scientific article. The author of the
article the importance of the subject, the value of the rule of law to modern science and practice. Classified
scientific views on the concept of legal norms as rules of conduct, order, command, behaviors, fundamental
legal category. Investigated characteristics of legal norms through characterization of the prevailing scientific
views. Of particular importance is the analysis of the existing views on the structural elements of the law.
Analysis of the following approaches: three-element, compromise, optional, extended, modification,
interdisciplinary. Substantiates the author’s position on the studied problems. The article noted the relevance
of the research of the law, due to the lack of unity in the understanding of what constitutes the rule of law,
its structure, types and functions. The main approaches to the definition of the norm of law. The majority of
researchers looks at the problem of the structure of the norm of law are classified in the group and addressed
in the framework of basic concepts. Article prepared at the appropriate level and meets the requirements for
this kind of work.
Key words: norm of law, concept, structure, conception.
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ГЕНДЕРНИЙ СВІТОГЛЯД:
АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ
СВІТОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ХХ

і ХХІ ст. характеризуються проблемами, пов’язаними зі складністю для жінки
утвердитися нарівні з чоловіком, а також проблемами, що виникають у чоловіків,
коли від них потребують змін у поглядах і, відповідно, в поведінці при сходженні жінки в усі
сфери життя на рівний із ними п’єдестал тисячоліттями утвердженого порядку.
Так, об’єктом дослідження у цій статті є гендерний світогляд, гендерне середовище, гендерні правовідносини, а також проблематика гендерного права — як у міжнародному, так і
у вітчизняному аспекті. Актуальність такої роботи полягає у контексті розвитку гендерного
питання: тут ми намагаємося визначити, що передувало фемінізації та гендеризації суспільства і які це має наслідки. Ці питання вже порушували у своїх працях такі загальновідомі
вітчизняні вчені, як Н. Оніщенко, Т. Мельник, О. Руднєва, Г. Христова, О. Дашковська,
О. Львова та ін.
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На зламі епох можна говорити не лише про факти непокори жінки чоловікові й прагнення
її до соціальної свободи, а й про процеси гендеризації всіх сфер соціального життя й соціальної його упорядкованості.
До світових тенденцій такої гендеризації можна віднести такі, як:
1) глобалізація гендерної впорядкованості світового співтовариства;
2) конституційне забезпечення рівних прав та можливостей у національних суспільствах;
3) світове утвердження законодавчого закріплення державного забезпечення рівних
прав та можливостей у національних суспільствах;
4) зближення змісту у підходах до забезпечення рівних прав і можливостей у національних державних механізмах;
5) зближення рис і особливостей законодавчого закріплення рівних прав і можливостей
у різних державах світу, регіонах, національних суспільствах;
6) поширення впливу гендерної ідеології на свідомість населення світу, регіонів, національних суспільств;
7) урізноманітнення форм гендерної демократії в національних суспільствах, регіонах,
світовому співтоваристві, що змінює їхнє обличчя і порядок життя;
8) формування гендерної культури як культури сучасної цивілізації;
9) становлення гендерного компонента в політичній культурі світового співтовариства;
10) утвердження гендерного конструкту в державній політиці національних держав;
11) оволодіння гендерним змістом у діяльності політичних партій та громадських
об’єднань тощо;
12) формування суверенної особистості у світовому процесі з розумінням необхідності й
почуттям потреби у рівних правах та можливостях, їх правового забезпечення як умови самоутвердження й освоєння справедливості й свободи самовираження [1, с. 128].
Кожна з цих тенденцій заслуговує на самостійний розгляд. Можна говорити про набуття
світовим співтовариством досвіду гендерних перетворень, де чітко проявилися ці тенденції
і заявили про себе як прогресивні. Міжнародний досвід засвідчує, що гендерний розвиток
відбувається у системі великих суперечностей, які найчастіше є глибинними й на поверхні
не завжди видимі. А якщо й видимі, то узвичаєні настільки, що не сприймаються як суперечності.
Епоха перебудови й оновлення на світовому й національному рівнях об’єктивно ставить
проблему гендерних змін форм соціального життя і соціальної його організації. Лібералізація і пов’язана з нею глобалізація надзвичайно прискорюють процес гендерних трансформацій.
Нинішній перехідний період в Україні в усіх країнах Східної Європи та СНД характеризується творенням нової якості національних гендерних систем. Процес відбувається у межах
сучасного світового оновлення й реформування всіх сфер життя людства. Національний гендерний порядок будь-якої країни пов’язаний зі світовим ладом і гендерними змінами планетарного порядку. У ХХІ ст. адекватно уявити національні темпи гендерних змін, їх характер
і якість та гендерні перспективи можна тільки при розгляді їх у контексті міжнародних гендерних трансформацій.
До таких глобального масштабу трансформацій можна віднести:
1) здійснення процесу гендерної революції світового масштабу;
2) розширення активності жінки в усіх сферах життя суспільства й привнесення нею нового в реально існуючі, історично зумовлені суспільні форми поведінки, в тому числі поведінку чоловіка;
3) гендерне оновлення процесу організації й управління та відповідних їм організаційних та управлінських державних і громадських структур та їх діяльності;
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4) наповнення гендерним компонентом усього нормативного регулювання соціального
життя суспільства, у тому числі міжнародного і національного права;
5) активізація міграції населення жіночої статі поряд із чоловічою;
6) розширення процесу входження жінки як лідера нарівні з чоловіком у керівні структури світової і національної організації та управління;
7) активне освоєння жінкою системи інформації;
8) зміни гуманітарного клімату в культурі спілкування жінки й чоловіка з поступовим
привнесенням атмосфери партнерства;
9) дедалі більший вплив на національний і міжнародний порядок голосу жінки тощо
[2, с. 263].
Варто наголосити, що за всіх гендерних проблем сьогодення, що потребують розв’язання,
до гендерного оновлення світу як тенденцію необхідно віднести й гендерну активність чоловіків.
Усі ці тенденції відбуваються в умовах творення глобального громадянського суспільства
і громадянського суспільства кожної з національних країн. Ці тенденції зумовлені світовими інтеграційними процесами й самобутністю розвитку національних утворень. Аналіз цих
тенденцій ще більше переконує в необхідності узагальнення міжнародного досвіду щодо
утвердження гендерної рівності, вивчення всієї різноманітності форм здійснення гендерної політики в регіонах, її результативності, а також причин успіхів та негативних наслідків
прийнятих рішень або неефективних дій.
Це потребує, відповідно, нового філософського осмислення «гендерної політики», її місця
як самостійної в системі соціально-економічної політики, за якою стоять установи та інтере
си. У системі цих установ та інтересів потребують дедалі більшого аналізу гендерні аспекти
всієї структури соціально-економічних та політичних інтересів, а в їх структурі — інтересів
чоловіків, які в сучасних умовах залишаються панівною політичною та економічною силою,
і жінок, які домагаються доступу до владної політичної діяльності, будучи об’єктом політичного впливу, а також до власності й розподілу ресурсів, що знаходяться переважно в руках
чоловічої частини населення світу. Жінки намагаються розширити політичне й ідеологічне
поле впливу входженням до політичних партій як їх члени, у керівні партійні структури і як
лідери політичних об’єднань. Отже, гендерні зміни пов’язані як з процесами гуманітарного
порядку, так і з потребами системи життєзабезпечення на планеті.
Міжнародний досвід у його науковому узагальненні визначає напрями становлення
гендерної рівності: забезпечення де-юре і де-факто рівних прав і можливостей як однієї з умов вільної особистості жінки і чоловіка; розвиток демократичного суспільства
можливий, поряд з іншими принципами, на основі рівності статей; встановлення упорядкованості в суспільстві передбачає як складову забезпечення гендерного порядку, що
ґрунтується на паритетних принципах взаємовідносин; формування соціальної, правової, демократичної держави включає її діяльність щодо забезпечення соціальних партнерських відносин чоловіка і жінки, творення гендерного права, розвиток гендерної демократії [2, с. 227].
Акумуляція міжнародного гендерного досвіду визначає лінію прогресу і розвитку гендерної тканини суспільства. Міжнародні документи з питань гендеру приймаються на основі
колективного наукового узагальнення світових процесів і визначення лінії прогресу. Оптимальність їх національного застосування і втілення залежить від рівня цивілізаційного розвитку країни, гендерних можливостей її управлінської системи, суспільного історичного досвіду відносин чоловіка і жінки, активності статей. Реалізація міжнародних документів та
міжнародної гендерної практики в національному житті — свідчення готовності національних територій до входження їх у міжнародний простір як активної гендерно організованої
соціальної сили [3, с. 26].
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Вивчення міжнародного досвіду організації гендерних відносин відкриває шлях розвитку
міжнародного гендерного і жіночого руху, діяльності його організаційних структур, творення
нових організацій, органів і рухів, вироблення ними міжнародно-правових актів та різноманітних рекомендацій.
Формування гендерної ідеології можливе на основі узагальнення прогресивних гендерних ідей, перевірки їх у повсякденній практиці. Гендерна ідеологія формується на основі наукових узагальнень гендерних досліджень, вироблення гендерної концепції, гендерної
доктрини. В основі гендерної ідеології лежать узагальнені на світовому рівні ідеї демократії,
рівності, справедливості й розвитку. Гендер у міжнародних документах і в світовій практиці
завжди узгоджується з такими цінностями, як рівність, толерантність, справедливість, мир,
екологічна безпека, розвиток. Ці цінності роблять сам гендер культурною цінністю для світового співтовариства і національних суспільств [1, с. 177].
Міжнародний досвід практичної діяльності щодо гендерних перетворень і формування
міжнародно-правових актів та інших документів є ґрунтом для формування гендерного світогляду. Досвід є джерелом знань і на їх основі формування гендерної свідомості, гендерних
переконань. Завдяки їм формуються й усвідомлюються гендерні інтереси й потреби. Узагальнення їх і практичної гендерної діяльності дає систему гендерної картини світу. Поширення
й засвоєння знань про неї формує гендерно освічене середовище.
Міжнародний досвід, його вивчення й узагальнення стимулюють до перегляду існуючої
міжнародної, регіональної і національної політики, чинного законодавства й прийняття нових стратегій, законів, запровадження стандартів, створення інституційних механізмів для
забезпечення гендерної рівності. Інтеграція країн до Європейського Союзу, адаптація до
його вимог стимулювали внесення змін і прийняття національного законодавства згідно з
його гендерними стратегіями, вимогами імплементувати принципи гендерної рівності в усі
сфери суспільного життя в усі галузі законодавства.
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Гольцов І. С. Гендерний світогляд: актуалізація гендерної проблематики на сучасному етапі становлення
світової демократії
Об’єктом дослідження у статті є гендерний світогляд, гендерне середовище, гендерні правовідносини, а також проблематика гендерного права — як у міжнародному, так і у вітчизняному аспекті.
Актуальність випливає з контексту розвитку гендерного питання: тут ми намагаємося визначити, що
передувало фемінізації та гендеризації суспільства, які це має наслідки на момент сьогодення і яким
чином може вплинути на майбутнє.
Ключові слова: гендерна рівність, гендерний світогляд, демократія.
Гольцов И. С. Гендерное мировоззрение: актуализация гендерной проблематики на современном этапе
становления всемирной демократии
Объектом исследования в статье выступают гендерное мировоззрение, гендерная среда, гендерные
правоотношения, а также проблематика гендерного права — как в международном, так и в отечественном аспекте. Актуальность этой работы исходит из контекста развития гендерного вопроса: здесь мы
пытаемся определить, что же предшествовало феминизации и гендеризации общества, какие это имеет последствия на данный момент и каким образом может повлиять на ближайшее будущее.
Ключевые слова: гендерное равенство, гендерное мировоззрение, демократия.
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Holtsov I. Gender ideology: gender mainstreaming at the present stage of world democracy
Object of study in this paper are the gender ideology, gender environment and gender relationship, as well
as issues of gender rights — both internationally and in the domestic context. The relevance of this work comes
from the context of the development of the gender issue: here we are trying to determine what preceded the
feminization of society and engendering what are the implications for the this moment and how its can affect the
near future. We don’t have clear answers to these questions. We believe that gender equality should have the basis
to gain a foothold in the minds of citizens. Gender equality should have a certain social inquiry, be demanded.
Gender equality as not as declarative nature, and as such will be real only if requested by the society: women
and men. Absence of such a requirement would leave people unappreciated efforts: international conventions,
national law, contracts — all this will become unnecessary. Remains the question: for what activists fought in
XX century? Answer to this question — the final task of gender at all.
Key words: gender equality, gender ideology, democracy.
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ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
У ПРАЦЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ
КОНСТИТУЦІОНАЛІСТІВ ХVІІ–ХVІІІ ст.

П

роблема дослідження теми цієї наукової статті, насамперед, розв’язується шляхом визначення її сутності і значення для науки та суспільства. Ідея верховенства права зароджувалася у період буржуазних революцій у Франції, Англії та Америці ХVІІ–ХVІІІ ст. Саме
в той час і з’явився конституціоналізм як система знань про природні права людини і суверенітет народу.
На тому проміжку часу виникла американська формальна доктрина верховенства права,
яка передбачала лише одне твердження, що людина не є вище закону. Однак згодом виникла
змістовна концепція, або концепція «інтегрального підходу», відповідно до якої верховенство права може мати декілька трактувань, залежно від певних його складових. Таким чином,
вчені з того часу і до сьогодні розділилися у думках про те, що є верховенство позитивного
права (право створює держава), і є верховенство природного права (право виникає у людини
з народження).
Актуальність наукової статті зумовлена науковими дискусіями щодо зародження верховенства права, його сучасним трактуванням та проблемами застосування теоретичних засад
верховенства права в інтересах людини та держави.
Науковими та практичними завданнями є розкриття сутності верховенства права у працях
вітчизняних та американських конституціоналістів, визначення поняття верховенства права
та диференціація підходів до розуміння поняття верховенства права, висвітлення проблем
сучасного застосування верховенства права.
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В. Кравченко виділяє у своєму підручнику важливу тезу про те, що у період буржуазних
революцій виникла необхідність обмежити державну владу, забезпечити захист прав і свобод
людини, захистити людину від свавілля держави [1].
Про це кажуть і американські вчені-конституціоналісти Ч. Макілвейн, Г. Каспер, К. Фрайдріч.
Сучасний конституціоналізм виник під впливом лібералізму, але професори НьюЙоркського університету Р. Пеннок та Дж. Чепмен вважають, що історичний досвід свідчить
про те, що є постійна тенденція перетворення держави у свавільну та деспотичну; тенденція, що походить від людської природи та є наслідком незмінної логіки діяльності державних
інститутів [2].
Отже, згодом у науці світового конституціоналізму виникла необхідність інтерпретації поняття верховенства права та диференціації підходів до трактування його сутності.
П. Рабінович у праці «Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації»
має на меті з’ясувати наукові підходи до трактування сутності верховенства права [3].
С. Головатий у праці «Тріада європейських цінностей — верховенство права, демократія,
права людини — як основа українського конституційного ладу», а також Б. Малишев у праці
«Принцип панування права у праці А. Дайсі “Вступ до вивчення конституційного права”»
підтримують інтегральний підхід до розуміння верховенства права, який започаткував професор Оксфордського університету А. Дайсі у праці «Вступ до вивчення конституційного
права» [4; 5].
Дж. Медісон і Дж. Джей, «батьки-засновники» США у відомому збірнику статей «Федераліст», а також Б. Франклін висвітлюють проблему федералізму, необхідність мати конституції як штатів, так і єдину Конституцію усього федерального уряду [6–8].
О. Гамільтон пояснює важливість тлумачення закону і Конституції судами, адже таким
чином вони (суди) виступають як посередники між народом і законотворцями, стримуючи
останніх у їх повноваженнях [9].
Х. Евандер вважає, що більше половини нинішньої Конституції США — це робота Вер
ховного Суду [10].
Погляди на систему стримувань і противаг, поділ влади та природні права людини поділяють Дж. Адамс, Дж. Мейсон, Т. Джефферсон, Т. Пейн [11–14].
Незважаючи на великий обсяг правових досліджень у сфері верховенства права, все ж залишаються невирішеними проблеми однозначного розуміння верховенства права, розвитку
та становлення доктрини верховенства права та перспектив її впровадження у правову систему сучасності.
На нашу думку, верховенство права зародилося у боротьбі між прихильниками природного права та позитивного права. Невирішеною проблемою дослідження, вважаємо, є недостатнє співробітництво між країнами світу у галузі верховенства права і недосконала організація навчального процесу в цій сфері.
У своїй публікації конституційний експерт Харківської правозахисної групи В. Речицький
звертається до проблеми недостатнього аналізу сучасних книг про конституціоналізм, відсутності перекладу іноземних праць із конституціоналізму та невикористання сучасної літератури з конституціоналізму у навчальному процесі [15].
Новизною цієї статті є виокремлення основних проблем розуміння і реалізації верховенства права в Україні та США, а також характеристика «інтегрального» підходу до трактування поняття верховенства права як одного зі способів правозастосування. Метою є вивчення,
аналіз та оцінка досліджень верховенства права у працях американських та вітчизняних конституціоналістів для узагальненого розуміння ідеї верховенства права та його практичного
втілення.
Ідея верховенства права має загальнонаукове значення і є основою розвитку правознавства.
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Перші конституції у сучасному розумінні виникли в XVII–XVIII ст. під час демократичних
буржуазних революцій. Їх поява була зумовлена намаганнями запровадити належну організацію державної влади, тобто таку, яка унеможливила б або значно ускладнила б можливість
узурпації влади окремими особами чи групами осіб та її використання у вузько корпоративних інтересах, що, у свою чергу, могло б забезпечити захист людини від свавілля держави,
обмеження сфери державної влади і гарантованість природних прав і свобод людини. Саме в
цей час зародився конституціоналізм [1].
У 1787 р. на світ з’явилася перша формально-юридична конституція США — Білль про
права та інші поправки до неї. Саме тоді на правовому рівні закріплюється верховенство права, про яке ще давно висловлювався грецький філософ Аристотель: «Закон повинен правити» [16].
Формування американської конституційної моделі від початку відбувалося під впливом
ідеології лібералізму, а пріоритети конституціоналізму стали пов’язаними із категоріями
«свобода» і «ринок».
Конституціоналізм Сполучених Штатів Америки забороняє державі радикально втручатися у діяльність ринкових механізмів. Для досягнення цієї мети функціонує механізм конституційно-правових гарантій, які запобігають авторитаризму та бюрократичному свавіллю.
Йдеться про верховенство права, розділення влад, механізм стримувань і противаг, гарантії
самоврядування, автономний простір невідчужуваних прав і свобод індивіда.
Термін «конституціоналізм», за твердженням американського дослідника права Г. Бермана,
«було введено в кінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. для позначення головної американської доктрини верховенства писаної конституції» над іншими законами, які тоді видавали [17, с. 370].
Призначення доктрини конституціоналізму полягає також й забезпеченні легітимізації державної влади, яка обмежена правом. У цьому аспекті конституціоналізм нерозривно
пов’язаний із верховенством права. Як зазначив класик цієї доктрини Ч. Макілвейн, основоположною якістю конституціоналізму є те, що «він є правовим обмеженням уряду, тобто
антитезою свавільної влади...» [18, с. 21].
Конституціоналізм як філософсько-правове явище має два виміри: описовий та приписовий. «В описовому сенсі, — зазначає Г. Каспер, — він переважно стосується історичної боротьби за конституційне визнання права народу на те, що він має конституційні
права, свободи та привілеї. У формі припису його значення включає всі ті характеристики організації державної влади, які розглядаються як невід’ємні елементи Конституції»
[19, с. 473].
Відомий американський конституціоналіст К. Фрайдріч прямо так і визначає конституцію
як «систему ефективних, врегульованих правом обмежень щодо державних дій» [20, с. 56].
Сучасний конституціоналізм може бути певним чином ототожненим з ідеологією лібералізму, яка набула широкого розвитку в сучасних країнах західних демократій. Прихильники лібералізму стверджують, що «вільні від природи, аполітичні та, будучи носіями фундаментальних прав, індивіди потребують, й тому створюють державу, яку вони можуть та
повинні контролювати. Цей контроль є необхідним, оскільки історичний досвід свідчить
про те, що є постійна тенденція перетворення держави у свавільну та деспотичну; тенденція, що походить від людської природи та є наслідком незмінної логіки діяльності державних інститутів» [2, с. 4]. Саме для унеможливлення свавілля державної влади та її носіїв
виникла ідея конституції у письмовій формі як засобу захисту також від авторитарної та
необмеженої державної влади, яка втілює ідею «обмеженого правління» на практиці та забезпечує юридичні гарантії. Конституція США 1787 р. і є вдалим прикладом практичного
втілення зазначеної ідеї.
Тому на сьогодні важливим моментом для найліпшого правозастосування є інтерпретація
верховенства права, наприклад, через «інтегральний підхід», який використовують вітчизня-
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ні фахівці. Суть такого підходу полягає, з одного боку, у запереченні можливості дати визначення загального поняття верховенства права, а з другого — у розкритті змісту верховенства
права лише за посередництвом вказівки на його складові «елементи» (аспекти, вимоги, властивості, прояви, риси) [3, с. 9].
Основу такого підходу заклав ще у XIX ст. професор Оксфордського університету А. Дайсі
у праці «Вступ до вивчення конституційного права» (1885). У ній, не намагаючись дати вичерпне визначення терміно-поняття «верховенство права», він сформулював концепцію, відповідно до якої елементами принципу, відображеного словосполученням «the rule of law», є
такі основні положення: 1) «верховенство права» протиставляється кожній державній владі, в
основі якої лежить свавілля, з тим, щоб убезпечити суспільство від владних дій, не передбачених приписами права; 2) «верховенство права» означає рівність усіх членів суспільства перед
законом, що виключає можливість звільнення посадових осіб держави від відповідальності за
їх неправомірну діяльність та передбачає поширення на них законів і юрисдикції судів такою
ж мірою, як і на пересічних громадян; 3) «верховенство права» є верховенством духу права,
яке означає, що свобода людини не є результатом закріплених в офіційному документі їх гарантій, а навпаки, саме основний закон держави є наслідком прав особи, оскільки ці права
існували ще до виникнення конституційних положень, збагачуючись усе новим змістом завдяки правотлумачній діяльності англійських суддів [4, с. 118].
Саме такий підхід і було покладено в основу цілої низки концепцій верховенства права,
що згодом формулювалися західними юристами.
У вітчизняній літературі С. Головатий, спираючись на такий підхід, зазначив, що словосполучення «the rule of law» слід сприймати не інакше як термін, придатний для відоб
раження в узагальненому вигляді сукупності ідеалів, принципів, інститутів, механізмів і
процедур, які є істотними для захисту людини від свавілля державної влади. Тому будь-які
спроби дати вичерпне визначення поняттю «верховенство права» заздалегідь приречені на
невдачу.
Він слушно констатує, що з часів А. Дайсі верховенство права як інтегральний юридичний
принцип у процесі своєї еволюції збагатилося новими універсальними ідеями, котрі сьогодні
виступають його «важливими елементами». До останніх, на його думку, належать, зокрема,
такі принципи: народовладдя (демократії); поділу державної влади; відповідальності держави
за свою діяльність; законності; незалежності й безсторонності суду; доступності правосуддя;
справедливого судового розгляду; поваги до прав людини і основоположних свобод; заборони дискримінації; ієрархічності нормативно-правових актів; заборони зворотної дії законів;
правової визначеності; обов’язковості судових рішень; пропорційності. З огляду на те, що
верховенство права — це «жива і динамічна концепція», перелік таких принципів, на думку С. Головатого, не є вичерпним. Ці «важливі елементи», більшість із яких знайшли своє
відображення й у Конституції України, наповнюють принцип верховенства права конкретним змістом [5, с. 168].
До речі, от як пише в одній публікації В. Речицький, конституційний експерт Харківської
правозахисної групи: «Я думаю, що якщо читати серйозно сучасні книги про конституціоналізм — я мушу вам сказати, що сучасні книги про конституціоналізм не дуже використовуються в навчальному процесі, їх навіть іноді академіки не читають — вони почасти існують
тільки на англійській мові, або перекладені російською. Я маю на увазі насамперед книги
Дж. Б’юкенена, який одержав Нобелівську премію практично за те, що вирахував математично ідеальну Конституцію, і вона приблизно співпала з американською. Тобто Дж. Б’юкенен
довів, що Конституція американського типу є справжньою Конституцією. Вона вибудовується самим ходом життя, побудована на здоровому глузді і на інтуїції, але інтуїція була геніальною. Він так і пише в одній частині: “Мене вразило те, що вони знали це інтуїтивно. В них
не було такого апарату математичного, вони не могли це зробити”» [21].
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Досліджуючи верховенство права у США, слід сказати, що суб’єкти багатьох федерацій,
а саме США, можуть мати свої конституції, які регулюють питання організації державної та
муніципальної влади суб’єкта федерації, закріплюють відповідні права і свободи людини і
громадянина тощо.
Як казав Дж. Медісон, один із авторів американської конституції: «Діяльність федерального уряду буде найбільш великою і важливою в періоди воєн і небезпек; діяльність урядів
штатів — у періоди миру і безпеки» [6].
У своїй концепції, поруч із проблемами розподілу влади, системою стримувань і противаг, він значну увагу приділяв проблемі визнання прав людини, зокрема права на власність,
та законодавчому закріпленню і захистові цих прав. Він наголошував, що гарантією свободи
громадян є загальне виборче право, короткі періоди між виборами, утвердження у громадян
почуття справедливості.
Дж. Джей, батько-засновник США, мав таку думку з приводу цього: «Для забезпечення
миру надзвичайно важливо, щоб Америка дотримувалася міжнародних норм у відносинах з
іншими країнами. Мені здається очевидним, що це легше буде виконати одному центральному уряду, ніж урядам тринадцяти окремих держав чи трьох-чотирьох відокремлених конфедерацій. Федеральний уряд не тільки дасть менше справедливих приводів для війни, а й
у нього буде більше можливостей для мирного вирішення конфліктів. Воно буде діяти спокійно і стримано, і в цьому відношенні, як, втім, і в інших, зможе діяти більш обдумано, ніж
штат, який вступив у конфлікт. Почуття гордості за свій штат і людська гординя змушують
виправдовувати всі свої дії, заважають визнати помилки або порушення і вирішити справу.
Федеральному уряду в таких випадках не буде заважати гординя, воно буде спокійно і чесно
розмірковувати над тим, як краще визволити обидві сторони з тих труднощів, в які вони можуть потрапити» [7].
Крім того, у XX ст. повноваження федеральної влади інтерпретуються настільки широко,
що Конгрес, у принципі, може регулювати все, що вважає проблематичним для всієї нації.
Хоч ідея перевірки нормативної бази національної влади значно послабила свій вплив, всетаки в 1994 р. Верховний суд США оголосив один федеральний закон неконституційним,
оскільки той вторгався у сферу повноважень штатів.
О. Гамільтон, великий державний діяч США, казав: «Набагато логічніше припустити, що
суди були створені, щоб займати місце посередника між народом і законодавцями, щоб, в
числі іншого, стримувати останніх у межах їх повноважень. Тлумачення законів — це повноваження, притаманне судам. Конституція є, і повинна вважатися такою суддями, основним
законом. Отже, саме вони уповноважені роз’яснювати її значення, так само як і значення
будь-якого правового акта, виданого законодавчим органом. Якщо виникає нерозв’язне
протиріччя між ними (Конституцією та іншим актом), зрозуміло, повинен застосовуватися
той, який має більш високу силу. Іншими словами, Конституція має мати перевагу перед
статтями, воля народу — перед волею його представників» [9].
О. Гамільтон поділяв думку Дж. Адамса про те, що встановлення системи стримувань і противаг у сфері державної влади є необхідним в силу егоїзму людей, яких треба змушувати до
співпраці в ім’я загального блага. Найміцнішою опорою будь-якої держави є інтереси людей.
Без їхнього врахування будь-яка конституція перетворюється у порожній звук. Наголошуючи
на важливості розподілу влади, О. Гамільтон вказував на значущість судової влади, зазначаючи, що, коли основою виконавчої влади є меч, законодавчої — гаманець, то судової — мудрість.
Х. Вілліс майстерно, літературним стилем виклав свою тезу, яку можна резюмувати за його
власним висловом: «Це, ймовірно, не буде занадто сильна заява про те, що більше половини
нашої нинішньої Конституції є робота Верховного суду» [10].
Після здобуття незалежності Дж. Адамс у праці «На захист конституцій урядової влади в
Сполучених Штатах Америки» виклав основні принципи державного устрою, серед яких і
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принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, або систему стримувань і противаг. Дж. Адамс зазначає: «Люди є кращими хранителями своїх прав. Але хто ці люди? Такі,
які мають бути успішно обрані для того, щоб представляти інтереси і захищати права інших
людей» [11].
Представник американського Просвітництва Б. Франклін пропагував ідею про право
кожного народу на самовизначення, розділяв природно-правові ідеї про рівність людей,
невід’ємне право громадян республіки на життя, свободу і прагнення до щастя. У своїх памфлетах писав, що у випадку, якщо яка-небудь форма державного управління не забезпечує
прав людини, народ може змінити її. Він заклав демократичні традиції американського конституціоналізму і федералізму.
У своїй праці з конституціоналізму «Історичний нарис конституції і урядової влади Пенсільванії» Б. Франклін каже: «Ті, хто відмовиться від невід’ємної свободи для придбання трохи тимчасової безпеки, не заслуговують ні свободи, ні безпеки» [8, с. 289]
У Декларації прав Вірджинії від 12 червня 1776 р., написаної Дж. Мейсоном і відредагованій Дж. Медісоном, вперше було офіційно закріплено, що: «всі люди від природи
вільні, незалежні і володіють деякими невідчужуваними правами, від яких вони не можуть
відректися, вступаючи в суспільство, і яких вони не можуть позбавити своє потомство, а
саме — правами на життя і свободу, а також на прагнення до досягнення щастя і безпеки»
(ст. 1) [12].
Перераховуючи в Декларації незалежності «невід’ємні права» людини, Т. Джефферсон,
видатний державний і громадський діяч, слідує за Дж. Локком, проте замінює одне з локківської тріади — життя, свобода і власність — а саме: власність на право стати щасливим,
що в його трактуванні означало використання свободи в цілях самовдосконалення і повного
розвитку своїх здібностей. У цьому ж документі він обґрунтовує право народу на зміну уряду
та форми правління. «Ми вважаємо самоочевидними такі істини: всі люди створені рівними;
вони наділені їхнім творцем природженими і невідчужуваними правами, до яких належать
право на життя, свободу і прагнення до щастя; для забезпечення цих прав люди створюють
уряди, які беруть на себе справедливу владу зі згоди тих, ким вони правлять; якщо ж, яка б то
не була, форма правління руйнує ці принципи, то право народу полягає у тому, щоб змінити
або скинути її і встановити нову державну владу» [13].
Т. Пейн, один із найбільш популярних публіцистів періоду американської революції, у
своїх працях ставить і обґрунтовує ідею незалежності Америки, наголошуючи, що справа
Америки значною мірою є справою всього людства, оскільки боротьба за незалежність — це
боротьба за природні права людини, проти деспотизму й узурпації влади.
Т. Пейн у своїй праці «Права людини» наголошував, що «людина ніколи не мала прав
власності на іншу людину, як і жодне покоління — на власність над наступними поколіннями. На певному етапі розвитку суспільства люди зрозуміли, що не всі належні їм від
природи права вони можуть ефективно використовувати самостійно, а тому деякі з цих
прав погодились передати суспільству, оскільки “сила суспільства перевищує їх власну
силу”» [14].
Серед інших конституціоналістів XVII–XVIII ст. слід назвати таких: Е. Рендольф, В. Патерсон, Р. Шерман та ін.
Отже, названі вище великі державні діячі США за період своєї діяльності сформулювали
найголовнішу тезу про ідеал правової держави: «Принцип верховенства права означає, що
право визнається вищою владою в державі, якій підкоряються дії виконавчої, законодавчої
і судової влад».
Сучасний же український конституціоналізм найповніше виявляється у конституційних
правах, свободах і обов’язках людини і громадянина, в якісно новій організації державної
влади, в реалізації чинної Конституції України і в системі її охорони.

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

579

СЛОВО МОЛОДИМ

У статті 8 Конституції України вказано, що «в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу» [22]. Але немає конкретизації
сутності цього принципу.
З ХVІІ–ХVІІІ ст. нам стало відомо, що конституціоналізм почав розвиватися у двох напрямах: концепція природного права і концепція позитивного права. Американські мислителі, державні діячі розкривають зміст верховенства права у Конституції, яка є обмеженням
державної влади.
Згідно з ідеями С. Головатого найліпшим підходом до трактування верховенства права є
погляди професора Оксфордського університету А. Дайсі. Він вважає, що саме такий підхід
має бути покладений в основу тлумачення новітнього українського конституційного правопорядку, в якому основна ідея — це природні права людини, на яких вибудувано всі принципи української Конституції.
Автор вважає, що загальною проблемою верховенства права є недосконалість правової
системи як України, так і США, а також недостатній її контроль з боку суспільства.
Таким чином, необхідно максимально деталізувати принцип верховенства права, розкрити його зміст у Конституції України для практичного відображення теоретичних засад у реаліях нашого буття.
Крім того, результати дослідження показали, що необхідно реорганізувати навчальний
процес у сфері верховенства права, запровадити нові навчальні дисципліни у цій сфері, проводити більше наукових конференцій з приводу застосування верховенства права,
дискусій щодо відповідності норм права реальному стану речей у державі; дослідити теоретичні проблеми і досвід реалізації верховенства права в усіх сферах суспільного життя,
а також розробити практичні рекомендації та експертні правові висновки, спрямовані
на вдосконалення механізмів застосування принципу верховенства права у вітчизняній
практиці.
Список використаних джерел
1.

Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. — вид. 3-тє, виправл. та доповн. — К. : Атіка, 2004. — 512 с.
2. Pennock R. Constitutionalism / R. Pennock, J. Chapman. — N. Y. : New York University Press, 1979. —
398 с.
3. Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації / П. Рабінович,
О. Луців // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. — С. 3–16.
4. Малишев Б. В. Принцип панування права у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення консти
туційного права» / Б. В. Малишев // Проблеми філософії права. — 2008–2009. — Т. VI–VII. —
С. 118–123.
5. Головатий С. П. Тріада європейських цінностей — верховенство права, демократія, права людини — як основа українського конституційного ладу / С. П. Головатий // Право України. — 2011. —
№ 5. — С. 159–174.
6. James Madison Alleged Danger From the Powers of the Union to the State Governments Considered //
The Federalist. — 1788. — № 45 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.constitution.
org/fed/federa45.htm.
7. Jackson R. An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania / R. Jackson,
B. Franklin. — London : Griffiths, 1759. — 444 р.
8. Hamilton A. The Judiciary Department. Independent Journal Saturday, June 14, 1788 / A. Hamilton //
The Federalist. — 1788 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.constitution.org/fed/
federa78.htm.
9. Hugh Evander Willis. The Constitution of the United States at the End of One Hundred Fifty Years /
H. E. Willis. — Bloomington : Indiana University Publication, 1939. — 72 с. — (Social Science Series;
№ 1).
10. Adams J. A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America / J. Adams //
Reading evolution. — 1787 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.hua.umf.maine.
edu/Reading_Revolutions/Adams.html.

580

• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2014 • Випуск 5 •

Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях американських конституціоналістів ХVІІ–ХVІІІ ст.
11. Mason G. Virginia Declaration of Rights / G. Mason // The Charters of Freedom. — 1776 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://www.archives.gov/exhibits/charters/virginia_declaration_of_rights.
html.
12. Декларація Незалежності США від 1776 р., прийнята Другим Континентальним конгресом північноамериканських колоній Великої Британії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.khwebcom.com/kuhist1000 /uploads/12_Jandrowitz.pdf.
13. Орленко В. В. Історія вчень про державу і право / В. В. Орленко. — К. : Видавництво Паливода А. В., 2007. — 204 с.
14. Речицький В. Прості цінності конституціоналізму / В. Речицький // Часопис «Критика». — 2010.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.krytyka.com/ua/articles/prosti-tsinnostikonstytutsionalizmu.
15. Кечекьян С. Ф. Вчення Аристотеля про державу і право / С. Ф. Кечекьян. — М. : Изд-во Моск.
ун-та ; Л., 1947. — 222 c.
16. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Берман. — М. : Инфра-М, 1998. —
624 с.
17. McIlwain C. H. Constitutionalism: Ancient and modern / C. H. McIlwain. — Ithaca, N. Y. : A Division of
Cornell University Press, 1958. — 286 р.
18. Leonard Williams Levy. Encyclopedia of the American Constitution / L. W. Levy. — London : Macmillan,
2000. — 3200 р.
19. Carl Joachim Friedrich. Transcendental Justice: The religious dimension of constitutionalism / C. J. Fried
rich. — Durham : Lilly Endowment Research Program in Christianity and Politics, 1964. — 116 р.
20. Речицький В. Конституція — книжка, яка дозволяє людям вигравати одне в одного / В. Речицький [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zaxid.net/home/showSingleNews.
do?vsevolod_rechitskiy_konstitutsiya__knizhka_yaka_dozvolyaye_lyudyam_vigravati_odne_v_
odnogo&objectId=1129174.
21. Конституція України станом на 1 грудня 2013 р. — К. : Видавництво Паливода А. В., 2013. — 64 с.
Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях американських конституціоналістів
ХVІІ–ХVІІІ ст.
У науковій статті досліджено питання ідей верховенства права у працях американських конституціоналістів ХVІІ–ХVІІІ ст., а також питання виникнення верховенства права як об’єкта наукового
пізнання: визначено теоретичні засади верховенства права у працях американських вчених; охарактеризовано практичні аспекти застосування принципу верховенства права; вивчено доктринальне розуміння верховенства права та ідей американського конституціоналізму, а також проведено порівняльний аналіз американських та вітчизняних ідей конституціоналізму.
Ключові слова: верховенство права, американський конституціоналізм, принципи конституціоналізму, інтерпретація верховенства права.
Дудник Р. Н. Зарождение идеи верховенства права в трудах американских конституционалистов
XVII–XVIII в.
В научной статье исследован вопрос идей верховенства права в трудах американских
конституционалистов XVII–XVIII в., а также вопросы возникновения верховенства права как
объекта научного познания; определены теоретические основы верховенства права в трудах американских ученых; охарактеризованы практические аспекты применения принципа верховенства
права; изучено доктринальное понимание верховенства права и идей американского конституционализма, а также проведен сравнительный анализ американских и отечественных идей конституционализма.
Ключевые слова: верховенство права, американский конституционализм, принципы конституционализма, интерпретация верховенства права.
Dudnyk R. Ideas of rule of law in the writings of American constitutionalists XVII–XVIII c.
In scientific work examined the ideas of rule of law in the writings of American constitutionalists
seventeenth and eighteenth centuries. In the scientific article researched the emergence of the rule of
law issue as an object of scientific knowledge, theoretical foundations of the rule of law in the works of
American Scientists, described the practical aspects of the rule of law, researched doctrinal understanding
of the rule of law and ideas of American constitutionalism and comparative analysis of U.S. and domestic
ideas of constitutionalism.Great deal of place devoted to evolvement of constitutionalism in general and
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in Ukraine particularly. The paper highlights the content of the rule of law and the importance of this
principle for development of constitutional law inUkraine. Emphasized the problematic aspects of the rule
of law in the Ukrainian legal development. Also it involves an analysis of the constitutional legal doctrine
on constitutionalism category.In this terms main focus is set on solving the problem issues in ambiguous
understanding of rule of law notion, development and establishment of the rule of law doctrine.The main
purpose of the given research is to analyze, evaluate and align main achievements of foreign and domestic
scientists. The author reveals the main contemporary approaches of understanding the rule of law in domestic
and foreign countries in order find similarities in approaches, reveals the current views on the problem of lack
of translated literature and innovative education approaches.
Key words: rule of law, US constitutionalism, principles of constitutionalism, interpretation of the rule of law.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПОНЯТТЯ
ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ АКТІВ
СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ

Т

ематика юридичної техніки є однією з найпопулярніших серед наукових статей, дисертаційних досліджень, як в Україні, так і в державах пострадянського простору. Найбільшої уваги науковці останнім часом приділяють видам юридичної техніки, хоча це і не дивно, адже чи не кожний вид правового акта має свою специфіку, категоріально-понятійний
апарат, ознаки, історію становлення та розвитку, які потребують детального дослідження та
вивчення. Не є винятком і юридична техніка актів судового тлумачення, яка є особливим видом юридичної техніки. Варто зазначити, що комплексного дослідження з цього питання на
теоретичному рівні не провадилося. Тому постає необхідність дослідження низки фундаментальних положень цього питання.
Теоретичною основою даного дослідження є наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, предметом аналізу яких були окремі аспекти юридичної техніки та її видів. Передусім це праці В. Баранова [1], І. Билi [2], Ж. Дзейко [3], Р. Ієрингa [4], В. Карташова [5],
Т. Кашаніної [6], Д. Керімова [7], А. Красницької [8], Л. Пригари [9], В. Риндюк [10] та ін.
Метою цього дослідження є визначення природи юридичної техніки актів судового тлумачення, окреслення сутнісних характеристик та ознак досліджуваного явища, на підставі чого
у підсумку запропоновано авторське визначення поняття «юридична техніка актів судового
тлумачення».
Розглядаючи природу юридичної техніки актів судового тлумачення, потрібно зазначити,
що вона, з одного боку, має похідний характер від юридичної техніки, який визначається низкою аспектів, зокрема: юридична техніка є родовим поняттям; юридичній техніці актів судово-
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го тлумачення та юридичній техніці притаманні низка спільних ознак; використання подібних
методологічних інструментів; схожість у наборі елементів (у вигляді засобів та правил) тощо. Та
з другого боку, навіть незважаючи на таку схожість, юридична техніка актів судового тлумачення має самостійних характер, що обумовлюється сутнісними характеристиками цього явища.
До таких характеристик можна віднести: наявність специфічних ознак; власного категоріально-понятійного апарату; сталого юридико-технічного набору інструментів; специфічні правові
акти, на які поширюється дія юридичної техніки актів судового тлумачення; певних особливостей історичного розвитку тощо. Аналіз цих положень дасть можливість з’ясувати природу та
понятійність такого явища, як юридична техніка актів судового тлумачення.
Серед сутнісних характеристик юридичної техніки актів судового тлумачення одне з
основних місць посідає наявність специфічних ознак. У цьому контексті слід наголосити, що
юридичною наукою тематика юридичної техніки актів судового тлумачення була залишена
поза увагою, а тому, відповідно, з цього питання відсутні будь-які ідеї. Пропонуємо визначити ті специфічні ознаки, які надалі дадуть змогу визначити категоріально-понятійний апарат
цього явища. До таких ознак можна віднести такі:
1. Як вже зазначалося, юридична техніка актів судового тлумачення є особливим видом
юридичної техніки;
2. Системність юридичної техніки актів судового тлумачення, що полягає у сукупності
засобів, правил та способів, які є основними елементами юридико-технічного набору інструментів;
3. Вимоги юридичної техніки актів судового тлумачення вироблені юридичною наукою
на основі всебічного та повного дослідження досвіду нормопроектування під час її багаторазового практичного застосування;
4. Вимоги юридичної техніки актів судового тлумачення мають переважно імперативних характер, адже низка основних вимог до актів судового тлумачення регламентуються на
законодавчому рівні;
5. Юридична техніка актів судового тлумачення застосовується лише для формулювання актів судового тлумачення, а також під час їх узагальнення і систематизації;
6. Застосовуються спеціально уповноваженим суб’єктом — органом судової влади;
7. Застосовуються у передбачений організаційно-процедурний спосіб, що передбачає
наявність правової процедури розробки обговорення і прийняття акта тлумачення, порушення якої може бути підставою для втрати актом своєї легітимності;
8. Юридична техніка актів судового тлумачення спрямована на забезпечення гармонійності і досконалості форми та змісту актів судового тлумачення;
9. Юридична техніка актів судового тлумачення характеризується відносною стабільністю, адже юридико-технічний набір інструментів є традиційним у застосування під час формування актів тлумачення норм права;
10. Юридична техніка актів судового тлумачення має постійний характер;
11. Має історичну обумовленість, оскільки застосовуваний юридико-технічний набір вимог вироблений у процесі історичного розвитку інституту судового тлумачення;
12. Юридична техніка актів судового тлумачення має зовнішній прояв — безпосередньо у
результаті судового тлумачення у відповідному акті (рішенні, постанові тощо);
13. Застосування юридичної техніки актів судового тлумачення сприяє зручному користуванню та орієнтації по відповідним актам, полегшує пошукову роботу;
14. Врахування положень юридичної техніки актів судового тлумачення сприяє прийняттю ефективних та стабільних актів тлумачення;
15. Юридична техніка актів судового тлумачення забезпечує головну мету актів судового
тлумачення, а саме — однозначність у розумінні та застосуванні актів судового тлумачення
тощо.
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Перераховані вище ознаки обумовлюють самостійність юридичної техніки актів судового
тлумачення у системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки.
У теорії права традиційно будь-яке юридичне поняття розглядається у двох значеннях —
суб’єктивному та об’єктивному. Не виняток і поняття «юридична техніка актів судового тлумачення»:
• у суб’єктивному значені юридична техніка актів судового тлумачення являє собою певну сукупність чи набір знань, вмінь та навичок, досвід кожного творця того чи іншого акта
судового тлумачення;
• в об’єктивному — юридична техніка актів судового тлумачення характеризується як
система вироблених теорією та практикою усталених правил, засобів і прийомів, які використовуються уповноваженим судовим органом у процесі тлумачення.
Однак тут варто звернути увагу на те, що у цій статті досліджується юридична техніка актів
судового тлумачення лише з точки зору її техніки, тобто в об’єктивному значенні. У ній ми
не розглядаємо аспект розуміння та усвідомлення особи, яка здійснює тлумачення тексту, її
здібностей, знання положень законодавства, обізнаності у філософській науці, морального
набору якостей тощо. Акт судового тлумачення цікавить нас виключно з точки зору його побудови, логічності, дотримання всіх необхідних юридичних реквізитів, процедур та ін. Таким
чином, юридичну техніку актів судового тлумачення можна визначити як систему вироблених наукою і практикою юридико-технічного набору інструментів, який уповноважений судовий орган використовує для прийняття досконалого за формою та якісного за змістом акта
судового тлумачення у передбачений організаційно-процедурний спосіб з метою забезпечення максимальної однозначності у розумінні та застосуванні правових норм всіма суб’єктами
права.
Невід’ємним елементом поняття та сутнісною характеристикою юридичної техніки актів судового тлумачення є юридико-технічний набір інструментів. Під цим поняттям слід
розуміти систему взаємопов’язаних засобів, правил та способів, які вироблені теорією та
практикою тлумачення і стали традиційними в силу свого багаторазового застосування під
час тлумачення норм права. У цьому контексті постає необхідність визначення складових
юридико-технічного набору інструментів. Тож засоби юридичної техніки актів судового тлумачення являють собою інструменти акта тлумачення, за допомогою яких уповноважений
судовий орган формулює свою правову позицію, відтворюючи це у формі юридичного тексту акта тлумачення. Правила юридичної техніки актів судового тлумачення являють собою
основні вимоги до застосування засобів викладу тексту у зовнішню і внутрішню форми акта
тлумачення. Останнім елементом юридико-технічного набору є способи юридичної техніки
актів судового тлумачення, однак варто наголосити, що в межах цього дослідження способи розглядаються виключно як технічна складова, тобто передбачена законодавством процедура, порядок організації діяльності уповноважених судових органів щодо прийняття актів
тлумачення, їх оприлюднення тощо.
Як зазначалося вище, юридична техніка актів судового тлумачення має своє поширення
на особливий вид правових актів, а саме — акти судового тлумачення. У цьому контексті варто звернути увагу, що під актом судового тлумачення розуміється офіційний правовий документ, який містить у собі результат юридико-технічного набору інструментів, відображених
у вигляді тексту з правової позиції того чи іншого судового органу.
Безперечним є той факт, що юридична техніка актів судового тлумачення має власну історію та розвиток із певними особливостями, що власне і становить наступну сутнісну характеристику. У цьому контексті варто дослідити деякі акти судового тлумачення у ретроспективі.
Оскільки конституційний суд як інститут виник лише в роки незалежності нашої держави, то
пропонуємо проаналізувати юридичну техніку актів судового тлумачення на прикладі актів
судового тлумачення у вигляді Постанов Верховного Суду СРСР, який був започаткований
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ще в Союзному договорі від 1922 р, а, власне, Положення про Верховний Суд СРСР було постановлено 23 листопада 1923 р. (далі — Положення) Президіумом Центрального виконавчого комітету СРСР [11]. Відповідно до цього Положення Верховний Суд СРСР мав право на
постановлення керівних роз’яснень та тлумачення всесоюзного законодавства. При цьому
варто звернути увагу, що з подальшими змінами законодавства це повноваження залишалося незмінним. Так, проаналізуємо, наприклад, Постанову Пленуму Верховного суду СРСР
від 4 березня 1929 р. «Про умови застосування давності та амністії до триваючих та продов
жуваних злочинів» [12]. Починається постанова зазначенням органу, який її видав, датою
прийняття, далі — назва постанови, яка розкриває предмет правого регулювання щодо якого виникла така необхідність; зазначення необхідності прийняття її з мотивів забезпечення
однаковості у застосуванні положень законодавства. Структурно ця постанова складається
з п’яти пунктів, що є відображенням лаконічності. Пункти, у свою чергу, поділяються на
абзаци, кожний з яких починається з нового рядка. Щодо мови — офіційно постанови публікувалися російською. Термінологія, що вживалася у тексті, досить зрозуміла. Виклад позиції
Пленуму доволі логічний та послідовний. Певними особливостями постанов, починаючи від
1923 р. і до 1940 р., є: 1) зазначення порядкового номеру збору пленуму, який прийняв постанову, наприклад, Постанова 23-го Пленуму від 4 березня 1929 р. «Роз’яснення ст. 33 керівних
положень основ кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік про ідеальну
і реальну сукупність»; Постанова 42-го Пленуму від 25 лютого 1933 р. «Про кваліфікацію злочинів щодо винищення та розкрадання лісу на корені»; Постанова 51-го Пленуму від 21 червня 1935 р. «Про солідарну відповідальність засуджених за причинену моральну шкоду» тощо;
2) відсутність нумерації постанов, лише зазначення дати прийняття та назви тощо.
Наступним цікавим проявом розвитку юридичної техніки актів судового тлумачення була
друга кодифікація радянського законодавства, яка полягала у систематизації нормативних
актів союзу РСР та союзних республік. Проведена у 60–80-ті роки хвиля прийняття низки кодифікованих актів спричинила хвилю прийняття чималої кількості постанов Пленуму Верховного Суду СРСР задля однозначності застосування тих чи інших положень нового законодавства. Аналізуючи постанови цього періоду через призму юридичної техніки актів судового
тлумачення, наприклад, Постанову Пленуму Верховного Суду СРСР від 25 березня 1964 р.
№ 2 «Про судову практику у справах про зґвалтування» [13] та Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 31 березня 1978 р. № 4 «Щодо застосування законодавства при розгляді
судами справ про звільнення майна від арешту (виключення з опису)» [14], ми виокремили
для себе характерне. Починаються постанови традиційно: зазначається орган, який прийняв
документ; далі — назва, дата і номер документа; наступною зазначається назва, яка містить
вказівку на предмет регулювання. Внутрішня структура постанови поділена на пункти, які,
у свою чергу, поділяються на абзаци, кожен з яких починається з нового рядка. Нумерація є
наскрізною — цифрова. Мова постанови — російська. Вживана термінологія є зрозумілою.
Простежується логічний та послідовний виклад положень. Характерними особливостями
постанов цього періоду є: відсутність порядкового номера Пленуму Верховного Суду СРСР;
кожна постанова має свій ідентифікаційний номер; під предметною назвою постанов зазначаються положення про внесення змін та доповнень — це зумовлено прийняттям низки нових актів та необхідності таким чином вносити зміни задля приведення чинних постанов у
відповідність до нового законодавства; значно розширилася преамбула (вступна частина),
яка виступає певним аналізом судової практики, визначає його недоліки та певні порушення
у застосуванні тих чи інших положень законодавства, робиться висновок про необхідність
роз’яснення певних положень; досить значні за розміром пункти постанови; закінчується
постанова зазначенням постанов, які втрачають чинність.
На підставі положень законодавства можна зробити висновок, жоден із них не згадує існу
вання будь-яких законодавчих чи інших методичних положень, які регулювали саму струк-
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туру та форму викладу тексту тлумачення. Тому, можна припустити, що імовірно ці питання
врегульовувалися положеннями документознавства.
Враховуючи зазначені вище положення можна говорити про певні позитивні зрушення у
застосуванні юридичної техніки в актах судового тлумачення. Інструменти юридико-технічного набору юридичної техніки актів судового тлумачення були доповненні та певним чином
ускладнилися. Варто зазначити, що саме за радянських часів були закладені основні інструменти юридико-технічного набору юридичної техніки актів судового тлумачення, адже після
розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських держав, створюючи свою правозастосовну та інтерпретаційну бази, використовували саме законодавство Союзу. Одні держави
перейняли всі притаманні ознаки актів тлумачення того часу і дотепер користуються низкою
постанов Пленуму Верховного Суду СРСР, а деякі — вдосконалили їх, виробили власні інструменти, з урахуванням особливостей державного та політичного устрою.
Підсумовуючи все зазначене вище, проаналізувавши питання природи юридичної техніки актів судового тлумачення та дослідивши окремі сутнісні характеристики досліджуваного
явища, можна визначити явище юридичної техніки актів судового тлумачення як самостійне, яке розкривається через наявність власного категоріально-понятійного апарату, визначається низкою ознак, які розкривають зміст та розширюють уявлення про поняття юридичної
техніки актів судового тлумачення та інші сутнісні характеристики. Однак варто наголосити, що питання юридичної техніки актів тлумачення залишається малодослідженою темою в
теорії права та потребує подальшого наукового дослідження та аналізу.
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Киця О. С. Правова природа та поняття юридичної техніки актів судового тлумачення
Стаття присвячена дослідженню правової природи юридичної техніки актів судового тлумачення.
Висвітлено співвідношення юридичної техніки та юридичної техніки актів судового тлумачення. Визначено та проаналізовано сутнісні характеристики юридичної техніки актів судового тлумачення.
Розкрито специфічні ознаки юридичної техніки актів судового тлумачення. Запропоновано авторські
визначення низки понять, зокрема: юридична техніка актів судового тлумачення, юридико-технічний
набір інструментів, правила, засоби та способи юридичної техніки актів судового тлумачення; акти
судового тлумачення тощо. Висвітлено історію розвитку юридичної техніки актів судового тлумачення
у радянські часи тощо. Зроблено висновок про самостійність явища юридичної техніки актів судового
тлумачення.
Ключові слова: юридична техніка, юридична техніка актів судового тлумачення, юридико-технічний набір інструментів, правила, засоби, способи, акт судового тлумачення.
Киця Е. С. Правовая природа и понятие юридической техники актов судебного толкования
Статья посвящена исследованию правовой природы юридической техники актов судебного толкования. Освещено соотношение юридической техники и юридической техники актов судебного толкования. Определены и проанализированы существенные характеристики юридической техники актов
судебного толкования. Раскрыты специфические признаки юридической техники актов судебного
толкования. Предложено авторское определение ряд понятий, среди них: юридическая техника актов судебного толкования; юридико-технический набор инструментов; правила, средства и способов
юридической техники актов судебного толкования; акты судебного толкования и др. Освещена история развития юридической техники актов судебного толкования в советские времена. Сделан вывод
про самостоятельность явления юридической техники актов судебного толкования.
Ключевые слова: юридическая техника, юридическая техника актов судебного толкования, юридико-технический набор инструментов, правила, средства, способы, акт судебного толкования.
Kitsya О. Legal origination and meaning of juridical technique of judicial explication acts
The article is dedicated to the exploration of legal origination of juridical technique of judicial explication
acts. The ratio of juridical technique and juridical technique of legal explication acts is being highlighted.
Significant characteristics of juridical technique of legal explication acts are defined and analyzed. The specific
signs of juridical technique of legal explication acts equal are disclosed. The author’s interpretation of meanings
is suggested. Among them: juridical meaning of legal explication acts, juridical and technical set of tools;
rules, meanings and ways of juridical technique of legal explication acts; juridical explication acts. The soviet
history of development of juridical technique of legal explication acts is highlighted. The conclusion about the
independence of phenomenon of juridical technique of legal explication acts is made.
Key words: juridical technique, juridical technique of legal explication acts, juridical and technical set of
tools, rules, meanings and ways, legal explication act.
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Діяльність засобів масової інформації
як чинник формування
правового світогляду людини

Н

а перехресті починань у будь-якій сфері діяльності, на будь-якому рівні, відбуваються
процеси, важливі зрушення, які донедавна вважали неможливими, а відтепер без них
неможливо обійтися. Так, на початку ХХІ ст. новий суспільний розвиток набув загальновживаної назви, котру донедавна активно іменували глобалізацією. Враховуючи таку особ
ливість, що стала фундаментальною для більшості сучасних процесів розвитку правової системи, науковий світ збагнув, що цю тенденцію потрібно вдосконалювати й вивчати. Інакше
вона набуде такого поширення, що призведе до певних непередбачуваних наслідків. В умовах українського сьогодення держава, не можна сказати, що опинилась десь далеко від сучасності, але й не стала передовою в цьому аспекті. Як один із рушійних елементів глобалізації
як процесу логічно розглядати інформацію.
Інформація — певний феномен, що доцільно трактувати не тільки як абстракну категорію, а і як цілком дієвий інструмент, інколи — зброю в усіх розуміннях цього слова. Інформація стала одним із важливих чинників, що впливають на сучасні процеси розвитку суспільства і держави. Загалом інформацію можна розглядати як предмет діяльності засобів масової
інформації (далі — ЗМІ), які впливають на формування правового світогляду людини. Саме
ці аспекти визначають актуальність окресленої проблематики, а метою є з’ясування особливостей формування правового світогляду людини внаслідок діяльності ЗМІ.
Для визначення етимології терміна «інформація» слід звернутися до «Юридичної енциклопедії», де визначено, що інформація (від лат. information — «роз’яснення», «уявлення») — документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві й державі та навколишньому природному середовищі. Інформаційні відносини, тобто
відносини, що виникають при одержанні, використанні, поширенні і зберіганні інформації,
регулюються Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах», «Про рекламу», «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України», «Про видавничу справу», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», а віднедавна
інформаційне законодавство було доповнено Законом України «Про доступ до публічної
інформації» та іншими законодавчими актами про окремі галузі, види, форми і засоби інформації, міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною. До основних
галузей інформації віднесено такі: політична, економічна, духовна (культурна), науково-технічна, соціальна, екологічна та міжнародна [1, с. 717].
Побудувати демократичну, правову державу неможливо в закритому суспільстві. Сьогодні
рівень розвитку інформатизації соціуму визначає темпи його розвитку. Тому інформаційні
відносини стають об’єктом обов’язкового правового регулювання, що актуалізує роль інформації для функціонування та розвитку держави й суспільства. На підставі цих міркувань слід
вважати: пов’язані з інформацією, її збиранням, використанням і поширенням відносини
(інформаційні відносини) мають бути як предметом правової регламентації, так і об’єктом
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дослідження юридичної науки. В Україні на сучасному етапі державотворення й правотворення в умовах розбудови нової правової системи значно зростає роль ЗМІ, оскільки суспільне життя відображається у масовій інформації, а на зміну техногенній цивілізації приходить
інформаційна. З боку держави проявляється тенденція посилення уваги до конституційноправового регулювання організації і діяльності ЗМІ, формування національного законодавства про інформацію та інформатизацію [2, с. 242].
Таким чином, саме поняття «засоби масової інформації» в юридичній науці визначено так:
«…матеріальні та інші носії інформації, органи та організації (юридичні особи), зареєстровані у встановленому законом порядку, які забезпечують публічне поширення друкованої та
аудіовізуальної інформації» [1, с. 526]. У статті 22 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про
інформацію» закріплено, що ЗМІ — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації [3].
В ідеальному розумінні діяльність ЗМІ має бути скерована — як інструмент соціалізації
народу, формування компетентної, незалежної та об’єктивної суспільної думки, інструмент
впливу на мобілізацію громадськості навколо ідей громадянського суспільства. Як і в більшості розвинених державах, в Україні масова комунікація нині стала одним із найважливіших чинників і засобів не тільки духовного, а й політичного та соціально-економічного розвитку. Кількісне охоплення населення різними ЗМІ вже з початку 80-х років ХХ ст. стало
майже абсолютним. У цих умовах теоретики та практики масової комунікації відчули значення ЗМІ в управлінні суспільними відносинами. Ефективність ЗМІ в управлінні суспільними відносинами визначається як міра досягнення поставленої мети з урахуванням витрат
часу та ресурсів. Згідно з цим підходом ефективність впливу ЗМІ на аудиторію інтерпретують
як близькість моделей соціальної дійсності (модель як система певних знань, цінностей та
норм, представлених змістом масової інформації) з моделями, які існують у масовій свідомості. Інакше кажучи, читач, слухач, глядач, які сприймають запропоновані друкованими
ЗМІ, радіо, телебаченням моделі, є «позитивним результатом» масової комунікації, а якщо
вони не сприймають ці моделі — «негативним результатом» [4, с. 248].
У демократичних державах сучасне життя неможливо уявити без активного, впорядкованого руху та обміну інформацією. В умовах вільного і відкритого суспільства за допомогою
інформації громадяни, особи без громадянства, державні та громадські структури задовольняють свої інтереси, реалізують конституційні права і свободи. Інформація є інтелектуальним надбанням народу та держави, визначає напрями і темпи реформування економіки,
адміністративної системи, демократичних перетворень, є ресурсом суспільства, який не
має витрачатися безцільно і неефективно. Сучасне інформаційне суспільство формується
й ефективно розвивається тільки в умовах правової держави, яка базується на безумовному
застосуванні закону. Роль права в житті інформаційного суспільства є вирішальною, а всі
його члени мають виконувати норми закону і діяти в межах та на підставі закону [2, с. 243].
Свобода думки, слова, вільного одержання та поширення інформації логічно потрапляє
у правовий простір, вільний від політичного чи адміністративного контролю. Сучасні реалії
диктують необхідність подальшого поліпшення інформування громадськості, висвітлення
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій,
громадських організацій і рухів. Це досить істотне питання, яке має важливе значення для
політичного виховання громадян, підвищення їх політичної культури, а також залучення їх
не до мітингової та вулично-плакатної, а до свідомої політичної творчості. А також сприяє
правовій орієнтації громадян шляхом розповсюдження правової інформації, яка впливає на
поведінку суб’єктів правовідносин, формує їх правосвідомість, мобілізує на активну участь у
державному і суспільному житті [5, с. 515].
Важливою умовою розбудови демократичної правової держави, формування громадянського суспільства є поінформованість соціуму, яка безпосередньо пов’язана з дотриманням
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принципу гласності та реалізації демократичних прав і свобод громадян — свободою совісті,
слова, друку, права на отримання інформації. Гласність віддзеркалює рівень поінформованості
громадськості про справжній стан справ у різних сферах соціальної практики. Демократія не
може бути без гласності, без урахування державними структурами громадської думки, оскільки
демократія — одна з основних форм політичної самоорганізації суспільства, яка базується на
демократичних світоглядних і ціннісних постулатах, нормах, установках. У юридичній літературі під гласністю розуміють одну з фундаментальних конституційно-правових засад конституційного ладу України, яка проявляється у забезпеченні безперешкодного руху інформаційних
потоків про явища та процеси в політико-правовій системі відносин [2, с. 243].
Фрагментарно розглянувши наукові сентенції щодо правової основи діяльності ЗМІ у
форматі безпосереднього впливу на суспільство, перейдемо до аналізу правового світогляду
людини та спробуємо визначити, який має вплив на неї діяльність ЗМІ.
У теорії держави і права дослідниками широко вивчене питання правової культури, правового виховання та правосвідомості людини, а особливо тих факторів, які безпосередньо
впливають на їх рівень. Категорія «правовий світогляд» в контексті класичної та досить дог
матичної теорії права дає змогу спробувати розглянути викладені вище поняття з нового
ракурсу, є певним нововведенням, яких у сучасних умовах розвитку юридичної науки все
більшає. Якщо відбувається активізація нових гіпотез, з’являються нові підходи, інколи нестандартні та «революційні», то такі процеси необхідно вітати й розглядати їх як зрушення —
прояви прогресу розвитку наукових пошуків.
Таким чином, правовий світогляд як правова категорія не досліджений так, як, скажімо,
правосвідомість. На нашу думку, його допустимо розглядати з позиції взаємообумовленого
поняття разом зі згаданими: правовою культурою, правовим вихованням і правосвідомістю.
Хоча правовий світогляд не доцільно ототожнювати з такими феноменами в теорії права.
Принаймні доти, доки не існує концептуальної праці з цього питання. Проте вже є наукові
напрацювання, в яких автори розглядають співвідношення правового світогляду із правосвідомістю (таких найбільше), а також з правовим менталітетом та правовим мисленням.
Правовий світогляд можна визначити, звертаючись до досягнень філософсько-правової
та теоретико-правової літератури, де цей феномен віднаходить своє місце, викликавши безпосередню зацікавленість дослідників.
Вузловими категоріями феномену «правова свідомість» є поняття «світ права як правова
реальність» і «людина як суб’єкт правовідносин», що репрезентують світ права в його ставленні до людини та людину як суб’єкта, що самовизначається й затверджується в суспільно-політичному світі. Предмет правового світогляду ззовні схожий на предмет правової свідомості з тією різницею, що центральними категоріями феномену «правовий світогляд» є
поняття «світ права як ідея належного» та «людина як носій певних прав, свобод, обов’язків»,
що дають можливість людині стати повноправним учасником суспільно-політичних відносин. Найважливішою особливістю категорій «світ права як правова реальність», «світ права
як ідея належного», «людина як носій певних прав, свобод, обов’язків» є те, що подані категорії відображають правову дійсність опосередковано, крізь призму суспільних відносин [6].
Власне, правовий світогляд виступає достатньо об’ємним правовим феноменом, який у
своєму змісті відображає сприйняття людиною правової дійсності у напрямі розвитку та становлення конкретної правової системи держави. У зв’язку з цим, правовий світогляд людини — це певне її досягнення в контексті всіх витоків, скажімо, певного стану правової системи. Так, розглядаючи правовий світогляд як категорію в теорії права, на нашу думку, не слід
в ній шукати якихось показників або певної формули, за якою можна визначити витоки та
стани, про які йшлося вище. Правовий світогляд має кожна людина (при будь-якому рівні
отриманої освіти, певного виховання), а те, який він є, залежить від того, якою є національна
правова система.
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На підставі такої позиції, необхідно вказати на те, що діяльність ЗМІ має неабиякий вплив
на значну кількість суспільних відносин, на стан розвитку та становлення правової системи. Таким чином, ЗМІ виконують роль певного «провідника — посередника», який забезпечує поширення інформації в суспільстві, що, в свою чергу, орієнтоване на ЗМІ як джерело її
отримання. Конституція України як гарант прав і свобод людини та громадянина закріплює
відповідні норми прямої дії.
Конституція України (ст. 34) вперше у вітчизняній конституційно-правовій практиці закріплює право кожного на інформацію, гарантує право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій розсуд. Стаття 34 є висвітленням низки міжнародно-правових норм, а також тісно взаємопов’язана зі статтями 21,
23, 31, 32, 35 Основного Закону. Необхідно зауважити, що у ч. 3 ст. 34 є застереження щодо
здійснення цих прав, яке полягає в можливості їх обмеження законом, якщо це стосується
інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Застереження такого
характеру притаманні нормам як міжнародних угод у галузі прав людини, так і європейського
права [2, с. 244].
Для практичної демонстрації того, яке значення відіграє діяльність тільки українських
ЗМІ серед населення України, слід переглянути «свіжі» дані соціологічної служби Центру
Разумкова1. На запитання: «Чи довіряєте Ви ЗМІ України?» (динаміка, 2000–2013) станом
на березень 2013 р. варіант відповіді «повністю довіряю» підтримало 10,5 %; «скоріше довіряю» — 51,4 %; «скоріше не довіряю» — 22,6 %; «Повністю не довіряю» — 8,9 %; а варіант
«важко відповісти» — 6,5 % опитаних [7].
Незалежні ЗМІ виступають впливовим інститутом у суспільстві, який за належного призначення відповідно до визначених цілей здійснює формування свідомості більшості людей,
у тому числі (маємо припущення, що переважно) правового світогляду. Адже більшість інформації суспільство отримує з відповідних джерел — від друкованих ЗМІ до електронних.
Хоча ми задумуємося над питанням: а чим, власне, є незалежні ЗМІ?
Відповідь було знайдено у науковій літературі. Є позиція щодо того, що незалежні ЗМІ —
це ті, які стоять на сторожі свободи слова та друку [4, с. 190]. Проте лишається відкритим питання: щодо якої саме свободи, навіть так — свободи від кого? Маємо глибоке переконання,
що крім глобалізації, про що йшлося на початку статті, певний вплив на більшість процесів
здійснює впроваджена ринкова економіка — ринкові відносини. Таким чином, більшість
ЗМІ — це бізнес, який має свого власника, як і будь-яка інша юридична особа. При цьому
більшість ЗМІ, погодьтеся, у своїй діяльності скерована на інтереси не суспільства передусім,
а на інтереси власника, а той (без сумніву) — на відповідні рейтинги.
Отже, не ставлячи крапку у цьому дослідженні, у ролі кульмінації використаємо декілька
заключних тез.
По-перше, місце та значення діяльності ЗМІ, їх вплив на свідомість людини в умовах сьогодення виступає певним чином загальновідомою інформацією, яку згодом, допускаємо, не
доведеться підтверджувати. А тому правове регулювання та сама діяльність ЗМІ з урахуван-

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 6 березня 2013 р. Було опитано
2 010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Автономній Республіці Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова, з квотним відбором респондентів на
останньому етапі. Опитування здійснили у 132 населених пунктах (із них 79 міських і 53 сільських поселень).
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.
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ням великої кількості сучасних змін є вимогою сьогодення, яку слід враховувати державним
органам. Це було явно підтверджено і на прикладі останніх подій в Україні.
По-друге, для того щоб інформація не була «опіумом для народу», не здійснювала широкомасштабного негативного впливу на суспільство, має бути вироблена програма зайнятості
населення. Тут доцільно брати до уваги низький культурний рівень і правову неосвіченість,
тобто здійснювати державну політику для подолання цих негативних явищ.
По-третє, необхідно врахувати реальність впливу ЗМІ в умовах суспільно-політичної кризи на суспільну думку. ЗМІ мають сприяти налагодженню суспільного спокою, відродженню
патріотичної самовіддачі та поваги до прав людини, залишаючись при цьому об’єктивними
у своїй діяльності.
Таким чином, у людини, яка отримує інформацію із засобів масової інформації, формується певне її сприйняття, що безпосередньо впливає на формування у неї правового світогляду.
Власне, правовий світогляд виступає достатньо об’ємним правовим феноменом, який відоб
ражає сприйняття людиною правової дійсності у напрямі розвитку та становлення конкретної правової системи держави. За такого розуміння правовий світогляд людини — це певне її
досягнення в контексті всіх витоків, скажімо, певного стану правової системи. Вплив ЗМІ на
суспільну думку, свідомість людини має контролюватися державою, а в наукових дискусіях
його слід вивчати з метою налагодження в подальшому ефективної діяльності як друкованих,
так і електронних та інших ЗМІ.
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Матат А. В. Діяльність засобів масової інформації як чинник формування правового світогляду людини
Стаття присвячена питанню діяльності засобів масової інформації, її правової регламентації в
Україні. Автор розглядає засоби масової інформації як дієвий чинник, що впливає на формування
правового світогляду людини.
Ключові слова: інформація, засоби масової інформації, правовий світогляд, правова система, держава, суспільство.
Матат А. В. Деятельность средств массовой информации как фактор формирования правового мировоззрения человека
Статья посвящена вопросу деятельности средств массовой информации, ее правовой регламентации в Украине. Автор рассматривает средства массовой информации как действенный фактор, влияющий на формирование правового мировоззрения человека.
Ключевые слова: информация, средства массовой информации, правовое мировоззрение, правовая
система, государство, общество.
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Matat A. Activities of the mass media as a factor in person’s legal worldview formation
The article is dedicated to the issue of the mass media activities, their legal regulation in Ukraine. The author
considers the mass media as a factor, which effectively influences formation of person’s legal worldview.
It is impossible to build democratic constitutional state in a closed society. Nowadays, the development
of society’s informatization determines rate of its development. Therefore, informational relations become
an object of legal regulation. It emphasizes the role of information in the state and society. For these
considerations, there are all reasons to believe that activities concerning information, its collection, use and
dissemination should be the subject matter of legal regulation and jurisprudence as well. In Ukraine, on the
contemporary stage of state-building in conditions of the new legal system development the role of the mass
media is dramatically increasing because it is the mass media, in which the life of society is reflected, and, thus,
technogenic civilization is replaced by informational one. The state, in its turn, demonstrates a tendency of
raising attention to the constitutional regulation of the mass media organization and activities, development of
national legislation on information and informatization.
Thus, a person who receives information from the mass media acquires a kind of idea, which makes a direct
influence on formation of his/her legal worldview. Actually, the legal worldview is quite a comprehensive
phenomenon which in its content expresses person’s perception of the legal reality in the framework of
development and establishment of particular legal system of a state. In such consideration person’s legal
worldview is a kind of his/her achievement in the context of all sources of a particular legal system condition.
The author has come to the conclusion that proved influence of the mass media on the public opinion —
human mind — should be regulated by the state and studied at research discussions in order to improve further
activities of printed and electronic mass media.
Key words: information, mass media, legal worldview, legal system, state, society.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
ЧЕРЕЗ ФОКУС ПРАВА:
АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ

П

ротягом двох десятків років порушується питання щодо формування правового поля
постіндустріального суспільства та демократизації основоположних прав і свобод людини. Не викликає сумніву той факт, що трансформація суспільних відносин зазнала шалених
обертів, і як наслідок, охорона здоров’я є однією з центральних тем, що цікавить суспільство.
Україна пройшла довгий та тернистий шлях, формуючи соціальне законодавство, і наразі точаться дискусій з приводу якості сучасної медицини, її цінової виваженості, а також доступу
і, нарешті, зразковості. Серед авторів, що висвітлюють проблематику означеної статті слід
назвати В. Долота, З. Гладуна, Я. Радиша, С. Стеценка, В. Філатова, М. Фотакі та ін.
З погляду правового позитивізму питання охорони здоров’я доцільно розглядати через
адміністративістику. Якщо чітко диференціювати роль держави, науки та суспільства, то ці
три вектори сформують уявлення про системоутворюючі елементи правової системи, а відтак буде можливо оцінити всеосяжність цивілізаційного надбання. У зарубіжних країнах різні підходи до побудови системи охорони здоров’я. Деякі елементи запозичені у вітчизняну
медичну практику. Наприклад, система охорони здоров’я США (15 % ВВП) побудована на
ринковій моделі, функціонує за принципом «пацієнт — страхова компанія — лікар». Близько
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40 % видатків із бюджету на охорону здоров’я витрачаються на фінансування двох основних
програм: Медікер та Медікейд. Перша передбачає державну медичну допомогу, що надається
особам, які досягли 65-річного віку або мають серйозні вади здоров’я (включає страхування,
сестринську допомогу, стаціонари вдома, амбулаторну допомогу на безкоштовній основі, зокрема інвалідам, пенсіонерам та іншим категоріям осіб). Друга програма фінансується частково федеральним урядом та місцевою владою кожного штату, і передбачає надання медичної допомоги малозабезпеченим прошаркам населення, переважно жінкам та дітям із бідних
родин, перебування у притулках для осіб похилого віку пацієнтів, які потребують постійної
опіки [1].
В Україні загальні видатки на охорону здоров’я у структурі ВВП станом на 2012 р. становили 4,2 % (цей показник менший на 0,8 %, що рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (далі — ВООЗ) [2]. Державно-управлінський аспект у сфері охорони
здоров’я можна визначити через призму функцій держави: законодавча має прояв у законотворчості, визначенні засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердженні загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля тощо; виконавча вживає заходів щодо забезпечення прав
і свобод людини і громадянина, забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, охорони природи, екологічної безпеки, реалізація політики через центральні органи
виконавчої влади), а судова стосується спорів, що виникають при неналежній реалізації
норм права. Провідна роль Кабінету Міністрів України полягає у діяльності в особі Міністерства охорони здоров’я України, що здійснює формування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері охорони здоров’я, формування державної політики у сферах
санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю
якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних
виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням
[3, с. 255–263].
На жаль, Україна має спільну рису з Німеччиною: наявна проблема великого адміністративного апарату. Крім того, проблема бюрократизації та корупції спільними зусиллями підштовхнули країну до проведення адміністративної реформи. Варто зазначити, що адміністративна реформа як комплексне явище мала і має безпосереднє відношення до системи
охорони здоров’я. За наслідками реформи і подій, що сталися на Україні, 23 лютого 2014 р.
прийнято Закон України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів
охорони здоров’я». Наріжність реформ полягає у поміркованості та виваженості.
Не оминають увагою науковці проблеми роботи медичного персоналу. Досить високий рівень необхідності попереднього: проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я;
встановлення неупередженого контролю над фінансовими джерелами закладів охорони
здоров’я та імперативний характер їх використання. З цим пов’язана також суворість правових санкцій за професійні порушення; повинна забезпечуватися справедлива заробітна
плата, рівна винагорода за працю рівної цінності; умови праці мають відповідати вимогам
безпеки та гігієни [4, с. 233].
Неабияке місце в науковій діяльності посідає потужний науково-клінічний комплекс,
що охоплює 36 науково-дослідницьких установ Академії медичних наук України [3, с. 260].
У зв’язку із прицільною увагою суспільства та науки до проблеми охорони здоров’я, наслідком стало утвердження в системі освіти медичного права як навчальної дисципліни, науки та
галузі. Медичне право охоплює так звану «людиноцентристську» ідеологію, втім існує хибна
думка, що медичне право для лікарів, а не для юристів [5, с. 8]. Навпаки, значна кількість
проблемних питань медицини, необхідності ретельного пошуку законодавства та становлення медичного права є поштовхом до утвердження моделі професійного юриста, адвоката, котрий спеціалізується у сфері охорони здоров’я.
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До питання про роль суспільства у сфері охорони здоров’я, слід сказати для початку про
можливість реалізації доступу до права на охорону здоров’я, реалізації соціального законодавства, посилення уваги до системи освіти, медичної зокрема. Користь можуть принести правові
всеобучі з питань надання медичної допомоги, а тим паче якщо вони організуються спільно
державними організаціями та громадськими. Громадянське суспільство, інститути якого, на
переконання вчених, зіткнулося з недоліком Закону України «Про громадські об’єднання»,
саме через існування поняття територіального статусу, браку коштів, відсутності приміщень,
залежності від іноземних донорів [5, с. 437]. На перший план виходять фінансова та організаційна діяльність благодійних організацій, котра посилює ефект «несприятливого клімату» для
захисту уразливих верств населення. Налаштовує на негативну думку і те, що в останній час
навіть не уразливі верстви населення не в змозі скористатися своїми правами.
Запровадження інституту омбудсмана є новацією у державно-правовій системі захисту
прав і свобод людини. Згідно зі щорічною доповіддю омбудсмана стан дотримання прав на
охорону здоров’я дійсно жахає. У Доповіді про людський розвиток ПРООН 2013 зазначається, що Україна займає аж 78 позицію зі 187 країн світу, за одним із трьох основних вимірів
розвитку — тривале та здорове життя — це одне з останніх місць серед країн з високим рівнем
людського розвитку. На користь цього свідчать незабезпеченість необхідними ліками, недоступність медичної допомоги через скорочення мережі медичних закладів, поширеність неформальних платежів, висока вартість ліків та лікування, у тому числі хірургічних операцій,
неналежне виконання окремими медичними працівниками професійних обов’язків тощо
[5, с. 140–141].
Упродовж 2012 р. з питань порушення права людини на охорону здоров’я до омбудсмана
надійшло 641 звернень, що становить 16,5 % звернень про порушення соціальних прав, кількість порушення яких не відповідає реаліям сьогодення [6].
Чинне законодавство серед загроз національних інтересів і національної безпеки України
окремо виділяє кризу системи охорони здоров’я, соціального захисту населення та, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення; поширення наркоманії, алкоголізму,
соціальних хвороб. Відтак нездорова нація не має шансів на успішний розвиток та прогрес
[3, с. 254].
Охорона здоров’я може розглядатися у ракурсі концепції «позитивної євгеніки». Безумовно, осуд аморального втілення євгенічних ідей на сторінках історії мав місце. Відповідно до Хартії Європейського Союзу з прав людини євгенічна практика забороняється (чинна з 2009 р. на рівні з Лісабонським договором). Але якщо співвіднести нинішню ситуацію
здоров’я української нації як елемента благополуччя держави та позитивні аспекти євгеніки
як аргумент на користь наукових поступів у напрямі покращання генофонду пропонується за
рахунок інвестування у психічний та фізичний потенціал дітей, що залежить від:
• способу життя батьків (проявляється роль держави у протидії вживанню алкоголю,
наркотиків, вплив на середовище перебування тощо). Виникає об’єктивна потреба у регулюванні обігу товарів, що «не потрібні», підвищення юридичної відповідальності за порушення
законодавства, відмежування бізнесу і політики;
• потребує уваги обтяжуючий «елемент» суспільства (особи є не тільки не корисними
суспільству, а й сприяють його занепаду). Це питання дискусійне і навряд чи буде спільна
думка щодо введення, наприклад, евтаназії.
• збільшення асигнувань у медичній галузі, розвиток генетики з метою боротьби зі
спадковими хворобами.
Законодавча регламентація права на охорону здоров’я підкріплюється визначенням поняття «здоров’я». Отже, здоров’я — це первинна соціальна (гуманітарна) цінність, на основі
якої формується уявлення про всі інші орієнтири і блага сучасного суспільства. Суттєві зміни
в уявленні багатогранної категорії здоров’я пов’язують із поступовим розвитком міжнарод-
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ного законодавства. Поширеною на міжнародному рівні є дефініція, запропонована ВООЗ, у
Преамбулі Статуту якої закріплюються засадничі імперативи охорони здоров’я: «Здоров’я —
це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність
хвороб і фізичних дефектів» [6, с. 20–21].
Закріплення прав на охорону здоров’я буває трьох рівнів: універсальний, регіональний
та спеціалізований. На універсальному рівні нормативно-правові акти мають здебільшого
декларативне значення, містять рекомендації для світової спільноти. Роль держави полягає у тому, щоб забезпечити хоча б мінімальний обсяг прав людини. До універсальних актів
включають: Загальну декларацію прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права 1976 р., Декларацію про права розумово відсталих осіб 1971 р.,
різноманітні документи ВООЗ (зокрема Декларація про права пацієнтів у Європі 1994 р.) та
документи Всесвітньої медичної асоціації (Гельсинська декларація, Лісабонська декларація
про права пацієнта 1981 р., Рекомендація для лікарів, що проводять біомедичні дослідження
на людині 1964 р. тощо) [7, с. 57, 61].
Відповідно до ст. 49 Основного Закону України 1996 р. кожен має право на охорону
здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування, а також право на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди [8]. Дещо
декларативними є положення Цивільного кодексу України [9], які, в свою чергу, розкриваються у ст. 6 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» [10]. Це свідчить
про відсутність уваги законодавця. Існують переконання, відповідно до яких пропонується
створення «дороговказу» — Медичного кодексу України [11, с. 93]. Задля кодифікації норм
галузі охорони здоров’я слід враховувати наявність різних за змістом та соціально-тематичним значенням конкретних напрямів медичної допомоги; можливість залучення провідних
науковців у сфері права та медицини (з урахуванням узагальнень міжнародних конгресів,
конференцій); логічний виклад норм. Інакше кажучи, кодифікація виражається у підготовці
і прийнятті нових актів, до яких входять погоджені між собою приписи колишніх актів, що
містять норми права, котрі виправдали себе, а також нові норми [12].
Якщо вести мову про кодифікацію медичного законодавства, то пропонуємо власне бачення цього питання. Зокрема, Медичний кодекс можна запропонувати у трьох розділах.
У розділі першому мають бути мінімум декілька глав, які охоплюють питання змісту права на
охорону здоров’я, принципів медичної діяльності, особливостей державної регуляторної політики та участі підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян у заходах спрямованих на охорону здоров’я. Шляхом визначення понять «медична послуга» та «медична допомога» усунуться наукові диспути з приводу бачення їх змістовного навантаження. У наступній
главі існує потреба у визначенні правового статусу пацієнтів та медичних працівників, їх прав
та обов’язків. Доцільно здійснити уніфікацію норм медичної етики, деонтології, права біоетики в місці обов’язків медичного працівника. Інші глави мають містити положення щодо
сфери господарювання, та особливостей юридичної відповідальності, та обставин, що її виключають. Розділом ІІ слід окреслити медичне обслуговування населення, визначення видів
медичної допомоги, її складових, порядку доступу та медична експертиза. Нагальною потребою є розкриття змісту поняття «медична практика», про що не йдеться у Законі України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме п. 20 ч. 3. ст. 9 — медична
практика). Питання окремих видів медичної діяльності, а саме трансплантології, клінічних
випробувань, народної та нетрадиційної медицини, фармацевтичної діяльності, еститечної
та реконструктивної хірургії, протидії захворюванням ВІЛ/СНІД, репродуктивної діяльності, генної інженерії, психологічної та психіатричної допомоги систематизовано викласти у
розділі третьому проекту Медичного кодексу.
Наявність Медичного кодексу забезпечить можливість доступ до норм у медичній сфері,
адже показником значного ступеня досягнення суспільства є стійкі, чітко виражені норми
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у певній сфері суспільних відносин, а тому тотальна завантаженість нинішнього законодавства змушує пересічного громадянина користуватися стереотипними уявленнями та примітивним підходом до захисту своїх прав. Але є позиція, що приймати Медичний кодекс на
сучасному етапі зарано. Втім, держава, у свою чергу, повинна бути зацікавленою у належній
реалізації охорони здоров’я.
Біоетичні концепції мають враховуватися в сьогоденній медичній практиці починаючи від
студентської лади медиків, закінчуючи професійним прийманням складних, навіть подекуди доленосних рішень. Стрімкий розвиток науки пов’язувався зі зростанням ролі медицини,
впровадженням нових технологій, які внаслідок свого впливу породжували складні колізії у
соціально неоднорідному середовищі, а відтак право біоетики покликане вирішити «наболілі» питання медичної етики та деонтології [11, с. 51]. До предмета права біоетики входять одні
з наріжних питань сучасної медицини, такі як генетичні дослідження, правовий статус ембріона, проблеми евтаназії, гендерної ідентифікації, клонування живої матерії, нейролінгвістичного програмування, а також роль принципів толерантності, автономії, інформованості
пацієнта про свої права в медичній сфері [13, с. 63]. Беручи до увагу доктрину права біоетики,
та переслідуючи мету кодифікації медичного законодавства, — участь представників біоетичної доктрини у цьому процесі є одна з важливіших.
Підсумовуючи, з щорічних доповідей Омбудсмана зрозуміла очевидність занедбаного стану охорони здоров’я. На переконання наукової еліти, з чим погоджуємось і ми, «краще запобігти, аніж ліквідувати наслідки»; існує потреба у перегляді існуючого підходу до формування
концепції охорони здоров’я. Невідомо, що принесе тривала за терміном реформа, а також
прийняття Закону України від 23 лютого 2014 р. «Про введення мораторію на ліквідацію та
реорганізацію закладів охорони здоров’я». Наявність у суспільстві чіткого, зрозумілого та
водночас дієвого законодавства зменшує вірогідність помилок пересічного громадянина при
відстоюванні своїх прав. Також слід винести на порядок денний обговорення проекту Медичного кодексу України.
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Санченко Д. Є. Охорона здоров’я через фокус права: антропоцентричний аспект
Стаття присвячена дослідженню проблемних питань сфери охорони здоров’я в Україні крізь приз
му права, а саме механізм юридичного забезпечення функціонування системи охорони здоров’я в державі та прав людини і гарантій їх дотримання. Автор розглядає адміністративно-правові аспекти забезпечення функціонування системи охорони здоров’я, проблеми розвитку законодавства цієї сфери.
Також увага приділяється окремим проблемним питанням, необхідність правової регламентації яких
обумовлена потребами реагування суспільства на появу та застосування у медицині нових технологічних досягнень.
Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, медичне законодавство, медичний кодекс.
Санченко Д. Е. Охрана здоровья через фокус права: антропоцентрический аспект
Статья посвящена исследованию проблемных вопросов здравоохранения в Украине сквозь призму права, а именно механизм юридического обеспечения функционирования системы здравоохранения в государстве и прав человека, гарантий их соблюдения. Автор рассматривает административноправовые аспекты обеспечения функционирования системы здравоохранения, проблемы развития
законодательства данной сферы. Также внимание уделяется отдельным проблемным вопросам, необходимость правовой регламентации которых обусловлена потребностями реагирования общества на
появление и применение в медицине новых технологических достижений.
Ключевые слова: здоровье, охрана здоровья, медицинское законодательство, медицинский кодекс.
Sanchenko D. Health through the focus right: anthropocentric aspect
The presented article investigates the problem of health in Ukraine through the prism of law, namely, the
legal mechanism to ensure the functioning of the health system in the state, and human rights and to guarantee
their compliance. The author examines the legal and administrative aspects of the functioning of the health
system, the problems of development of legislation in this field. Also focuses on individual issues of concern, the
need of a legal regulation which demand-driven societal response to the emergence of applications in medicine
and new technological developments.
Key words: health, health law, medical code.

Рекомендовано до друку кафедрою цивільного та трудового права Київського університету
права НАН України.
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ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ — 65!

13

травня 2014 р. з нагоди 65 річниці заснування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбулася міжнародна наукова конференція «Актуальні проб
леми юридичної науки на сучасному етапі».
З вітальним словом до учасників конференції звернулися директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович
Шемшученко, перший Президент України Леонід Макарович Кравчук, Голова Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, академік НАН України Володимир Михайлович Литвин, Голова Конституційного Суду України, академік
НАПрН України Юрій Васильович Баулін, директор Інституту законодавства Верховної
Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України Олександр
Любимович Копиленко, перший віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України
Олександр Віталійович Петришин, ректор Національної школи суддів України, доктор
юридичних наук Микола Васильович Оніщук, професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАПрН України
Петро Мойсейович Рабінович, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України Наталія Миколаївна
Оніщенко, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН
України Володимир Наумович Денисов, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент
НАПрН України Ірина Олексіївна Кресіна, почесний професор права Університету
штату Пенсильванія, іноземний член НАН України та іноземний член НАПрН Украї
ни Вільям Елліот Батлер, ректор Київського університету права НАН України, професор
Юрій Ладіславович Бошицький та ін.
Відкриваючи захід, директор Інституту Ю. С. Шемшученко наголосив на тому, що за час
свого існування Інститут зробив дуже вагомий внесок у розвиток вітчизняної правової думки. Зокрема, опубліковано понад 500 монографій і науково-популярних праць, безліч підручників і посібників, коментарів до законодавства тощо. Також видано шеститомну «Юридичну енциклопедію», десятитомну «Антологію української юридичної думки», «Великий
енциклопедичний юридичний словник» та багато інших ґрунтовних наукових праць у галузі
права.
Очільник Інституту зазначив, що його працівники беруть активну участь у проектуванні законів, здійснюють науково-правові експертизи актів державних органів влади, надають
консультативну допомогу тощо. Також наголосив, що теоретичні напрацювання Інституту
не раз використовували і продовжують використовувати нині законодавці під час діяльності
різноманітних комісій, які формулюють надважливі для долі країни акти.
Оцінюючи нинішнє становище в державі, Ю. С. Шемшученко зазначив: право поступилося революційній і політичній доцільності, а це призвело до хаосу. На його думку, доро
говказом у відновленні правопорядку має стати наука, особливо юридична, оскільки без
належного обґрунтування прийнятих правових рішень важко передбачити їх наслідки.
Насамкінець директор Інституту подякував колективу за плідну працю на ниві вітчизняної правової науки.
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У конференції також взяв участь перший Президент України Л. М. Кравчук. Він розповів
про свою співпрацю із цим науковим закладом протягом майже 40 років. Зокрема, акцентував увагу на ролі Інституту у прийнятті останньої Конституції СРСР, Конституції України
1996 р. та формуванні концепції адміністративної реформи 2010 р. Також Л. М. Кравчук зазначив, що парламентська комісія, котра нині готує зміни до Основного Закону України,
послуговується доробком Конституційної Асамблеї, в роботі якої активну участь брали співробітники Інституту.
І на завершення перший Президент України наголосив на тому, що науковці-правники
повинні допомогти державним інститутам окреслити механізм функціонування законодавства в умовах зовнішньої агресії і робити все, що в їхніх силах, для вироблення ефективного
правового механізму протистояння діям сусідньої «братньої» держави1.
Голова Конституційного Суду України Ю. В. Баулін у своєму виступі привітав професорський керівний склад і колектив Інституту з визначним ювілеєм. Він наголосив, що утворений на базі заснованого у 1949 р. Сектору держави і права Академії наук УРСР, Інститут
заслужено посідає одне з провідних місць у науковій сфері. Протягом багатьох років спеціалісти Інституту плідно працюють над розв’язанням проблем державотворення, удосконаленням законодавства, забезпеченням законності й правопорядку, захисту прав і свобод
громадян, юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
Як зазначив Ю. В. Баулін, неоціненним є внесок висококваліфікованих фахівців Інституту у підготовку проектів Конституції України, базових законів кримінального, цивільного,
адміністративного, податкового, аграрного та інших галузей публічного та приватного права,
а також підготовку концепцій конституційної та судової реформ.
Очільник єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні висловив щиру подяку колективу Інституту за ту допомогу, яка надається при розгляді справ за конституційними поданнями та зверненнями, як із загальнодержавних питань, так і у важливій сфері діяльності
Суду — захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина2.
Привітав колектив Інституту й ректор Національної школи суддів України М. В. Оніщук.
Ректор відзначив внесок фахівців Інституту в конституційний процес, підготовку базових законів більшості галузей публічного та приватного права і концепції судової реформи.
Зі вступною промовою виступили близько 20 найвидатніших вітчизняних науковців-правників. Кожен із промовців у межах вибраної тематики концентрував свою увагу на актуальних проблемах правової науки і ролі юристів-учених у нинішніх державотворчих процесах.
Доповідачі сходилися на думці, що саме юридична наука повинна стати рушієм подальшого
становлення України як правової держави.
У заході взяли участь віце-президент НАН України, академік НАН України В. М. Геєць,
головний редактор юридичного журналу «Право України», академік НАПрН України
О. Д. Святоцький, академік НАПрН України А. О. Селіванов, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук
І. С. Гриценко, декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член-кореспондент НАН України В. Ф. Опришко, доктор
історичних наук, директор Інституту політології та права, проректор з навчально-методичної
роботи гуманітарних інститутів Національного педагогічного інституту імені М. П. Драгоманова Б. І. Андрусишин, а також інші представники вищих навчальних закладів та державних
установ України, провідні вітчизняні вчені-правознавці.
Після завершення конференції відбулися Урочисті збори трудового колективу Інституту,
присвячені ювілею.
Романюк Т. Інституту держави і права – 65 // Віче. – 13 травня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/news/3206/.
2
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України виповнюється 65 років [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/246967.
1
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

24

червня 2014 р. з нагоди Дня Конституції України та в рамках інформаційно-просвітницьких заходів, передбачених Указом Президента України «Про відзначення 18-ї
річниці Конституції України» і спрямованих на формування правової культури громадян,
зокрема щодо реалізації конституційних прав і свобод, засад діяльності держави та її інститутів, в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся методологічний
семінар на тему «Актуальні проблеми розвитку конституційного права України».
Захід був організований Національною академією наук України, Інститутом держави і
права ім. В. М. Корецького, Національною академією правових наук України, Конституційним Судом України, за сприяння юридичної фірми «Салком».
Відкрив семінар директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України Ю. С. Шемшученко, наголосивши на важливій ролі Конституції України в житті нашої держави, а також констатуючи водночас певні проблеми, пов’язані з функціонуванням Основного Закону. Очільник Інституту зазначив, що сьогодні є потреба системної модернізації Конституції України, причому цей процес має проходити з використанням
творчого потенціалу науковців і з урахуванням соціально-політичної та економічної ситуації
в країні. Така модернізація має торкнутися більшості статей чинної Конституції України.
Ю. С. Шемшученко зазначив, що створена при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спеціальна робоча група, взявши за основу концепцію, напрацьовану
Конституційною Асамблеєю, підготувала свій проект конституційних змін. Питання змін до
Конституції України поставлено на порядок денний і має вирішуватися за допомогою вчених, юридичної науки.
Різні теоретичні та практичні аспекти конституціоналізму, проблеми реалізації конституційних прав та свобод, судової практики стали темами виступів інших авторитетних
науковців, запрошених на зібрання. Зокрема, Голова Конституційного Суду України, академік НАПрН України Ю. В. Баулін порушив тему «Розвиток конституційної доктрини Української держави в рішеннях Конституційного Суду України», виокремивши і проаналізувавши низку доктринальних характеристик Української держави, які насамперед розвиває
у своїх рішеннях Конституційний Суд України, зокрема такі: Україна — це демократична
держава; Україна є незалежною та суверенною державою; Україна — це унітарна держава;
Україна — це правова держава, в якій визнається і діє принцип верховенства права; Україна
є соціальною державою; головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і
свобод людини; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,
виконавчу та судову.
Підсумовуючи, Ю. В. Баулін зазначив, що правові позиції Суду усувають правову невизначеність у певній частині суспільних відносин, а також, з точки зору розвитку вітчизняної
правової доктрини, потребують визнання їх як окремої категорії серед правових явищ.
У ході семінару виступили також директор Інституту законодавства Верховної Ради Украї
ни, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України О. Л. Копиленко, перший
віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України О. В. Петришин, в. о. директора
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доктор
історичних наук О. М. Майборода, ректор Національної школи суддів, доктор юридичних
наук М. В. Оніщук, головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАН України,
академік НАПрН України В. Ф. Сіренко, начальник кафедри конституційного права Націо
нальної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук А. М. Колодій, президент юри-
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дичної фірми «Салком», член-кореспондент НАПрН України Є. Б. Кубко, завідувач відділу
теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік
НАПрН України Н. М. Оніщенко, керівник відділу зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями НАПрН України, академік НАПрН України О. В. Скрипнюк та інші
відомі вчені, представники провідних наукових інституцій у галузі права, судових органів та
юридичних навчальних закладів країни.
Виступи іменитих колег спонукали учасників заходу до жвавих дискусій та відкритого обміну думками з різних аспектів удосконалення правового механізму функціонування
інститутів державної влади, реалізації правової реформи, напрямів розвитку теорії конституційного права України, забезпечення участі громадян у здійсненні державної влади, конституційних засад децентралізації влади тощо.
У своїх виступах судді Конституційного Суду України — член-кореспондент НАПрН
України С. В. Шевчук, кандидат юридичних наук, доктор права П. Б. Стецюк, юрист-практик С. Л. Вдовіченко торкнулися питань гарантування свобод громадян Конституцією
України, вдосконалення діяльності Конституційного Суду України, проблем розвитку національної доктрини конституційної держави, удосконалення процесу внесення змін до Конституції України, практичних аспектів діяльності Європейського суду з прав людини та інших
проблем.
За підсумками обговорення ухвалено методологічні рекомендації, спрямовані перш за все
на більш ефективне використання творчого потенціалу юридичної науки. Учасники семінару
запропонували розширити і поглибити тематику теоретичних досліджень стосовно вдосконалення Конституції України, активізувати теоретичну роботу над проблемами конституційного права, поглибити дослідження принципів верховенства права і верховенства закону з
точки зору забезпечення ефективної реалізації правових норм і приписів. Вчені вважають за
доцільне також активізувати зусилля провідних наукових інституцій і навчальних закладів із
дослідження проблем конституціоналізму і реформування публічної влади, ширше залучати
молодих вчених до наукових досліджень та посилити роз’яснювальну роботу щодо ролі та
соціальної цінності Конституції України в суспільстві, в реформуванні державної влади та
місцевого самоврядування, гарантуванні та захисті прав людини.
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Наука не є й ніколи не буде завершеною книгою. Кожний новий успіх приносить нові
питання.
А. Ейнштейн
Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її створюють.
Дж. Міль
Ми вважаємо самоочевидними такі істини: що всі люди створені рівними; що вони наділені своїм Творцем невідчужуваними правами; що до числа цих прав входять життя, свобода
і можливість добиватися щастя.
Т. Джефферсон
Єдине джерело права — загальна свідомість усього народу, його загальний дух.
Ф. Лассаль
Ніхто, звичайно, не народжується на світ з уже готовими поняттями про право і справедливість, але людська природа влаштована так, що в певному віці ці істини природним чином
виробляються.
Вольтер
Істинна велич душі, що дає людині право поважати себе, більше за все полягає в її
усвідомленні того, що немає нічого іншого, на що б вона мала право, крім розпорядження
своїми власними бажаннями.
Р. Декарт
Мислення — велике надбання, і мудрість полягає в тому, щоб говорити істинне і щоб,
прислухаючись до природи, вчиняти відповідно до неї.
Анахарсис

Вищим моральним законом для людини є любов до людства.
Р. Фергюссон
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Колектив Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України
та вся юридична громадськість вітає шановних:

Бабкіна Володимира Дмитровича з ювілеєм –
90-річчям від Дня народження!
Зичимо Вам доброго здоров’я, благополуччя
і натхнення на довгі роки!

Товта Михайла Михайловича з ювілеєм –
60-річчям від Дня народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, плідної праці,
щасливих років життя, любові і творчої наснаги!
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ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються
у науково-практичному юридичному журналі «Альманах права»
Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1
від 15 січня 2003 р. «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
ступінь, 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
джерела та конкретних сторінок (наприклад: [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 автора, 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, російською, 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;
• довідку про автора (співавторів) із зазначенням — ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта
та поштова адреса з індексом;
• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук
відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
Матеріали: стаття; довідка про автора можуть надсилатися і електронною поштою (teorija_06@
inbox.ru). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття — doc; Іванов
довідка — doc). Для осіб, які не мають наукового ступеня, також надсилаються сканована кольорова
копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті
до друку.
Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у
науково-практичному юридичному журналі «Альманах права».
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення
статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, 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: teorija_06@inbox.ru
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