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вСТУпнЕ СлОвО

У сучасних умовах питання ціннісно-правових засад інтеграційних процесів закономірно ви-
кликане вимогами сьогодення. Адже фундаментальною основою існування і функціонуван-

ня європейського Союзу є його спрямованість на спільні для всіх держав-членів ідеали, цінності, 
принципи, які утворюють морально-правову основу всього інтеграційного об’єднання. 

Однією з головних тенденцій розвитку державності в світі є використання найкращих надбань 
політико-правової думки. Дієвість реформування правової системи України значною мірою за-
лежить від врахування основних правових цінностей, напрацьованих людством. 

Важливу роль у цих процесах відіграють європейські цінності, основне місце серед яких зай-
мають загальнолюдські принципи права — демократія, права та свободи людини, гуманний 
і справедливий правопорядок та ін. Приведення у відповідність до міжнародних, зокрема євро-
пейських, стандартів правової системи України впливатиме на ефективність її розвитку  загалом 
та правового регулювання зокрема. Тому однією з головних проблем сьогодення є утвердження 
принципів, норм і цінностей європейської цивілізації.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та європейським Союзом виводить на новий, 
більш високий рівень взаємодію між її сторонами. Ця Угода спрямована на консолідацію демо-
кратичних реформ, зокрема реформи судової системи і верховенства права.

Для України процес правової інтеграції в європу став стимулом для розвитку внутрішнього 
законодавства, особливо щодо виховання поваги до прав і свобод людини. Законодавчий досвід, 
накопичений європою у сфері захисту прав людини, і правозастосовна практика Ради євро пи  
базуються на Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, європейській соціаль-
ній хартії, європейській хартії про місцеве самоврядування тощо.

Включення держав до інтеграційних процесів передбачає, з одного боку, перегляд концепції 
національного суверенітету, а з другого — має гарантувати їм можливість управління цими проце-
сами на основі спільних цінностей. Тому подальше зміцнення демократичних надбань потребує 
теоретико-методологічного осмислення впливу ціннісних засад на характер європейських інтег-
раційних процесів.

Відповідно до європейських стандартів максимально наближеним до ідеального є таке сус-
пільство, в якому створені належні умови для забезпечення усім громадянам рівних стартових 
можливостей для розвитку їхніх потенційних здібностей. Політична, моральна та суспільна без-
пека й свобода кожної людини — важливий елемент європейських цінностей.

європейські цінності — це важливий здобуток не лише європи, а й усього світу, унікальне 
явище, засноване на загальнолюдських ідеалах. 

У зв’язку із цим слід наголосити на винятковому значенні усвідомлення справжньої ролі євро-
пейських цінностей для інтеграційних процесів в Україні. Прагнення України стати повноправ-
ним учасником європейської інтеграції обумовлює необхідність приведення вітчизняної зако-
нотворчості до загальновизнаних європейських стандартів. Під цим кутом зору вважаємо тему 
журналу актуальною і такою, що потребує додаткового теоретичного осмислення. 

Ю. С. Шемшученко, 
директор Інституту держави і права  

ім. В. М. Корецького НАН України,  
академік НАН України
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ІнТЕГРАЦІЙнІ пРОЦЕСИ в УКРАЇнІ  
ТА КОнСТИТУЦІЙнЕ СУДОЧИнСТвО

Останнім часом інтеграційні (точніше євроінтеграційні) процеси набули у нашому суспільстві, 
так би мовити, «друге дихання». Водночас слід зазначити, що інтеграційні процеси як факто-

ри взаємного зближення й утворення стійких взаємозв’язків із міжнародними правничими орга-
нізаціями були об’єктами особливої уваги з боку Конституційного Суду України (далі — КСУ) 
протягом всього часу його діяльності. 

І. Законодавчі засади інтеграційних процесів
Керуючись положенням ч. 1 ст. 9 Конституції України, за яким чинні міжнародні договори 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства, та законами України, КСУ, розглядаючи справи за конституційними подан-
нями та зверненнями, неодноразово посилався на положення:

• Загальної декларації прав людини [1]; 
• Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) [2];
• Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [3]; 
• Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [4]; 
• рішень європейського суду з прав людини (далі — єСПЛ);
• рішень та висновків європейської комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія) 

(далі — Комісія) та інших загальновизнаних актів міжнародного права.

ІІ. методологічні прийоми імплементації ціннісно-правових засад інтеграційних процесів у кон-
ституційному судочинстві 

До методологічних прийомів, які застосовуються в інтеграційному процесі вітчизняного су-
дочинства, слід віднести кореспонденційний метод, метод перевірки на відповідність актам між-
народного права та метод моніторингу.

2.1. Кореспонденційний метод полягає у тому, що правова позиція КСУ не тільки формується на 
основі положень Конституції та законів України, а й кореспондується (узгоджується) із нормами 
міжнародного права або загальновизнаними принципами і міжнародними стандартами. 

Наприклад: КСУ у справі про призначення судом більш м’якого покарання зазначив, що 
окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; катего-
рія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Спра-
ведливе застосування норм права — передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це 
означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та межі покарання відповідатимуть 
один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю 
та обставинами скоєного й особою винного. Такий висновок узгоджується і з практикою єСПЛ, 
який зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду за-
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стосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним (Рі-
шення у справі від 17 вересня 2009 р. № 10249/03 «Скоппола проти Італії») [5].

2.2. методологія перевірки на відповідність положень нормативно-правового акта вимогам між-
народних зобов’язань України та загальновизнаним міжнародним стандартам полягає у їх взаєм-
ному співставленні або порівнянні. 

Наприклад: при дослідженні цього питання КСУ бере за основу те, що Президент України як 
глава держави та гарант додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина 
наділений повноваженнями стосовно судоустрою. Згідно з конституційними принципами поділу 
влади та незалежності суддів Президент України виконує певні функції, передбачені Конститу-
цією України, які реалізуються через систему повноважень та їх складових, у тому числі й дис-
креційних.

Відповідно до міжнародно-правових актів (п. 4 розділу I Додатку до Рекомендацій Комітету 
Міністрів Ради європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки 
від 17 листопада 2010 р.) незалежність суддів гарантується незалежністю судової влади взагалі, 
що є одним із принципів правової держави. З метою забезпечення дії цього принципу в системі 
судоустрою і реальних засад незалежності суддів та їх самостійності державна функція утворення 
судів закріплена за Президентом України [6]. 

2.3. метод моніторингу проблеми у галузі права, до якої належить досліджуване питання, по-
лягає у тому, що КСУ впродовж усього часу розгляду справи, так би мовити, координує свої дії 
та висновки з положеннями міжнародного права і загальновизнаними стандартами у сфері люд-
ських цінностей.

Наприклад: у Загальній декларації прав людини [1] встановлено, що ніхто не може зазнавати 
безпідставного арешту, затримання або вигнання; відповідно до Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права [3] ніхто не повинен бути позбавлений волі інакше, як на таких підста-
вах і відповідно до такої процедури, які встановлені законом (п. 1 ст. 9); згідно з положеннями п. 1 
ст. 5 Конвенції [2] нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, 
встановленої законом, і в таких випадках, як: законне ув’язнення особи після її засудження ком-
петентним судом (пп. а); законний арешт або затримання особи за невиконання законної вимоги 
суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, передбаченого законом (пп. b); за-
конний арешт або затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого за-
коном компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення 
або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення чи 
її втечі після його вчинення (пп. c); затримання неповнолітнього на підставі законного рішення 
з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповно-
літнього з метою припровадження його до встановленого законом компетентного органу (пп. d); 
законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затри-
мання психічно хворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг (пп. e); законний арешт або затри-
мання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному в’їзду в країну, чи особи, щодо якої 
вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції (пп. f).

єСПЛ у Рішенні від 18 лютого 2010 р. у справі «Гарькавий проти України» зазначив, що осо-
ба не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, встановлених у 
п. 1 ст. 5 Конвенції [2]. Цей перелік винятків є вичерпним і лише їх вузьке тлумачення відповідає 
цілям цього положення, а саме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи 
(п. 63 вказаного Рішення).

Отже, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, 
але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі [7].

ІІІ. провідну роль Комісії у формуванні європейських стандартів конституційного судочинства 
відіграють її висновки і дослідження

У своєму Дослідженні про прямий доступ до конституційного правосуддя № 538/2009  
(СDL-АО(2010)039REV) Комісія не тільки узагальнила відповідний міжнародний досвід, а й 
представила основні тенденції розвитку цього інституту з урахуванням загальноєвропейських 
цінностей, принципів, стандартів забезпечення верховенства права. До інших документів Комісії 
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з означеної тематики слід віднести передусім її висновки, надані за результатами розглядів зако-
нів (проектів) різних країн про їх конституційні суди. Документи містять як загальні рекоменда-
ції, так і ті, що застосовні до конкретної країни.

3.1. Розглядаючи питання щодо доцільності зупинення дії нормативно-правового акта, який є 
предметом розгляду органу конституційної юрисдикції, Комісія, зокрема, зазначила, що:

1) схвалює можливість призупинення дії оспорюваного індивідуального та/або нормативного 
акта при встановленні його неконституційності, якщо дія відповідного акта в подальшому може 
завдати шкоди або спричинити порушення, які не можуть бути відшкодовані або відновлені;

2) водночас, враховуючи принцип презумпції конституційності, таке призупинення повинно 
бути рідкісним винятком, мають бути встановлені суворі умови, за яких можливе припинення 
оспорюваної норми, наприклад, через те, що застосування таких положень могло б завдати непо-
правної шкоди державі.

Варто зазначити, що можливість зупинення дії оскаржуваного з мотивів неконституційнос-
ті нормативного та/або індивідуального акта з метою захисту людини від незворотних наслідків 
передбачено законодавством Австрії, Албанії, Андорри, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, 
Естонії, Грузії, Ліхтенштейну, Польщі, Сербії, Словенії, Іспанії, Сполучених Штатів Америки 
тощо. Вітчизняне законодавство, як і законодавство Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Угорщи-
ни, Латвії, Молдови, Чорногорії, Португалії, Румунії, Швеції та деяких інших держав, не перед-
бачає можливості зупинення дії акта, оскарженого з мотивів неконституційності, зокрема, з мір-
кувань правової безпеки.

3.2. Стосовно суб’єктів права на звернення з питання щодо конституційності нормативно-право-
вого акта позиція Комісії полягає у тому, що: 

1) у разі порушень основних індивідуальних прав останні повинні бути відновлені якнайшвид-
ше. У цьому сенсі важливим є питання відносин між загальними судами і конституційним судом. 
Насамперед слід зазначити, що саме загальні суди перебувають «на передовій лінії» застосування 
звичайних (і конституційних) законів, а отже, їх роль у забезпеченні верховенства конституції не 
перебільшується. Загальні суди є першими, які мають можливість виявити проблему застосуван-
ня закону з точки зору конституційності, і їх розуміння змісту конституційних положень визна-
чає якість захисту конституційного ладу, а з точки зору індивідуального доступу — якість захисту 
основних прав; 

2) з точки зору захисту прав людини, більш доцільно та ефективно надати судам усіх інстанцій 
доступ до конституційного суду.

3.3. Дослідивши питання щодо припинення провадження у справі в разі відкликання звернення, 
Комісія дійшла висновків, що:

1) у разі нормативного контролю не обов’язково, щоб конституційний суд припинив прова-
дження у справі в разі відкликання звернення. У цьому випадку він повинен мати можливість 
продовжити розгляд справи, якщо це в інтересах суспільства або держави. Вищевказане є вира-
женням незалежності конституційних судів та їх функції щодо захисту конституції, навіть якщо 
заявник більше не є стороною судочинства;

2) те саме можливо у випадку контролю на підставі повної конституційної скарги, якщо кон-
ституційний суд може ініціювати контроль нормативного акта, на якому базується індивідуальне 
рішення або акт. Навіть у разі відкликання індивідуальної скарги конституційний суд може мати 
можливість продовжити контроль нормативного акта. Незважаючи на це, деякі закони передба-
чають припинення провадження у справі щодо нормативних актів у разі відкликання клопотання 
(наприклад, в Австрії, Литві, Сербії, Південній Африці, Україні);

3) було б бажаним надати у виняткових обставинах (наприклад, у справі, що викликає значний 
суспільний резонанс) можливість розсуду при розгляді звернень навіть у випадку, якщо оспорю-
ваний нормативний акт вже втратив силу. Це положення слід також розглядати у світлі норми, яка 
надає особам можливість звертатися з клопотанням про перегляд судових актів, які було прий-
нято на підставі положень законів чи інших нормативних актів, визнаних неконституційними. 
Таким чином, якщо суд відмовить у прийнятті звернення щодо нормативного акта, який втратив 
силу, окремі громадяни будуть позбавлені можливості вимагати перегляду окремих актів, що були 
прийняті на підставі (ймовірно) неконституційного акта; 
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4) якщо конституційне судочинство припиняється, у разі коли скарга відкликається або ж 
оспорюваний нормативно-правовий акт втрачає чинність, справа не припиняється, якщо пору-
шуються конституційні громадянські права і свободи. Таке автоматичне продовження може бути 
необов’язковим, суд повинен мати можливість продовжувати судочинство, якщо це необхідно у 
громадських інтересах, що, зрозуміло, може включати інтереси окремих осіб.

3.4. Комісія також наголошує, що: постанови конституційного суду повинні бути ясними самі 
собою. Зрозуміло, може бути необхідність виправити фактичні помилки в постанові. Проте сама 
наявність процедур, які дозволяють приймати додаткові постанови або тлумачення, може ство-
рити умови для тиску на суд з метою пом’якшення небажаних рішень. Не повинно існувати мож-
ливості внесення змін або тлумачення рішень, окрім процедури з виправлення помилок.

Підсумовуючи, слід зазначити, що вітчизняне конституційне судочинство здійснюється пере-
важно відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів та з урахуванням вимог міжна-
родних договорів у галузі конституційного права і правосуддя.

Водночас, як свідчать результати проведеного дослідження, деякі питання, пов’язані з проце-
сом розгляду КСУ справ за конституційними поданнями та зверненнями, потребують додатково-
го законодавчого врегулювання.
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Баулін Ю. в. Інтеграційні процеси в Україні та конституційне судочинство
У статті йдеться про законодавчі засади інтеграційних процесів, методологічні прийоми імплемен-

тації ціннісно-правових засад інтеграційних процесів у конституційному судочинстві, а також провід-
ну роль висновків і досліджень європейської комісії за демократію через право (Венеціанська Комі-
сія) у формуванні європейських стандартів конституційного судочинства. 

Баулин Ю. в. Интеграционные процессы в Украине и конституционное судопроизводство
В статье идет речь о законодательных основах интеграционных процессов, методологических при-

емах имплементации ценностно-правовых основ интеграционных процессов в конституционном 
судопроизводстве, а также ведущую роль выводов и исследований Европейской комиссии за демо-
кратию через право (Венецианская Комиссия) в формировании европейских стандартов конститу-
ционного судопроизводства.

Baulin Yu. Integration processes in Ukraine and constitutional proceedings
The article deals with the framework for integration processes, methodological techniques implementing 

value-legal bases of integration processes in the constitutional proceedings and the leading role of research 
findings and the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in the formation of 
European standards of constitutional justice.
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УКРАИнА в лОвУшКЕ лИБЕРАлИЗмА

Состояние любой страны, благополучие ее граждан в решающей степени зависит от того  
проекта жизнеустройства, который реализуется в процессе жизнедеятельности общества. 

Проект жизнеустройства — это базовые идеи, концепции, теории, взгляды по поводу того, как, 
на каких принципах формируется конституционный правовой строй страны. Автором проекта 
жизнеустройства всегда является победившая в классовой социальной борьбе элита данного ис-
торического периода. 

В начале 90-х годов прошлого века в Украине победили либералы разного политического тол-
ка. Они предложили и реализовали проект жизнеустройства страны — либеральный. Что он кон-
цептуально означает? 

Понятно, что любая элитарная группа, пришедшая к власти любым путем, объективно обяза-
на предложить обществу свой проект жизнеустройства, то есть план, концептуальные, основные 
идеи, на которых будет основана жизнь общества. Придя к власти в силу государственного пере-
ворота в 1991 г., часть партийной советской номенклатуры и теневой криминалитет предложи-
ли обществу старый, но для советских людей звучащий по-новому либеральный проект жизне-
устройства. 

Главной его концептуальной идеей была идея приоритета частного над общим, частной соб-
ственности над общественной, хотя опыт реализации социалистических начал хозяйствования 
показывает эффективность обратного. Первой формой реализации этой идеи стала приватиза-
ция — присвоение частными лицами общего достояния народа Украины, государственной соб-
ственности. Утверждалось, что эффективным собственником может быть только частник, что 
государство как собственник не в состоянии организовать эффективное общественное произ-
водство. И это, несмотря на то, что за 20 лет Советская власть превратила неграмотную отсталую 
Царскую Россию в индустриально-аграрную передовую страну, победившую просвещенную раз-
витую Европу во главе с гитлеровским фашизмом. А за 20 лет либеральных реформ Украина еще 
не достигла уровня развития социалистической Украины 1989 г. Это несмываемый позор либера-
лов и полная несостоятельность предложенного ими проекта жизнеустройства. 

Во имя торжества частника либералы-реформаторы требуют приватизации прибыльных 
государственных предприятий, наполняющих бюджет, — прямой грабеж народа Украины. Хотя 
в Украине уровень приватизации доведен до 80 % частной собственности, а государственной – 
20 %. В то время как в развитых капиталистических странах 30–40 % собственности принадле-
жит государству. Второй идеей либералов-реформаторов была свобода рынка, свобода торговли 
(купи-продай стало основным занятием потерявших работу людей), свобода ценообразования, 
свобода коммерциализации производства, обмена, распределения, потребления. Устранение го-
сударства из сферы экономики под предлогом — «Рынок все отрегулирует». Эта маниакальная, 
давно опровергнутая практикой, идея либералов уже два десятилетия безуспешно внедряется в 
Украине. В условиях мирового кризиса от этой идеи отказались даже в сильно развитых странах 
и начали внедрять государственное регулирование рынка и активное вмешательство государства 
в экономические отношения. 

Третья идея либерал-реформаторов — коммерциализация, перевод на рыночные начала 
обра зования, здравоохранения, культуры, науки, спорта, всей бытовой инфраструктуры жизне-
устройства граждан. Эта идея особенно ущербная, болевая для населения вопреки требованиям 
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Конституции Украины о бесплатности здравоохранения, образования, стала стимулом смертнос-
ти и деградации народа Украины, хотя выполнена пока на 70 % полной платности за услуги этих 
отраслей. 

Четвертая идея либерал-реформаторов — продажа земли, ликвидация коллективных хозяйств 
и замена их частными в форме фермерства, обществ с ограниченной ответственностью, фирм 
и т. д. В настоящее время эта идея наполовину реализована. Частная собственность на селе стала 
господствующей. Село разорено, разграблено, находится в состоянии вымирания и разрушения. 
Социально-бытовое, культурное обслуживание села находится в состоянии разорения. Факти-
чески идет купля-продажа земли, хотя официально еще и не узаконена. Процесс ограбления 
крестьян продолжается. Так что ликуй реформатор. Когда отберут у крестьян землю, процесс 
можно будет считать законченным. Продовольственная безопасность еще 20 лет назад аграр-
ной успешной Украины, вырабатывающей сельхозпродукцию в огромном ассортименте, теперь 
окончательно подорвана. 

Пятая концептуальная идея реформаторов — развитие формальной демократии, формальное 
провозглашение прав и свобод человека и гражданина. Здесь реформаторы декларировали все, что 
можно безответственно провозгласить и записать в Конституцию, но фактически в Украине не ре-
ализуется ни одно конституционное право и свобода граждан. Формально они есть, а фактически 
граждане лишены возможности ими воспользоваться. Лицемерной особенностью буржуазных 
конституций есть то, что они не содержат перечня гарантий, обеспечивающих провозглашенные 
права и свободы. Поэтому без записанных в Конституцию Украины гарантий фактически ни 
одно конституционное право граждан не обеспечено и не реализовано. 

Шестая концептуальная идея реформаторов — народ — источник власти в государстве, 
выборы — метод управления обществом, способ влияния на аппарат управления. Реформаторы 
реализовали эту идею, превратив выборы в подкуп, фальсификацию, насилие, манипуляцию со-
знанием. Либералы обеспечили себе депутатские кресла почти в одних и тех же лицах вот уже бо-
лее 20 лет и безответственно реформируют, а фактически мучают Украину своими убийственными 
реформами. От имени народа терзают, разрушают, убивают народ. За годы реформирования 
Украина потеряла 6 млн человек. Прироста населения нет, только убыль. Люди умирают сотня-
ми тысяч, но незаметно каждый в одиночку, в различных концах Украины, и это обстоятельство 
скрывает ту остроту трагедии народа, которая разыгралась по вине либералов, но никто не бьет 
тревогу, не звонит в колокол, не требует объяснений. Просвещенный либерал реформирует даль-
ше, потому что обогащается. 

Седьмая концептуальна идея либералов — борьба с коррупцией и привилегиями чиновников. 
Здесь реформаторы просто опозорились, превратив коррупцию в способ управления, а привиле-
гии чиновников — в способ обогащения. При этом либералы часто путают льготы, положенные 
работникам в связи с условиями работы, и привилегии чиновников и часто лишают работников 
законных необходимых льгот, а привилегии чиновникам оставляют. Либералу главное — пока-
зушная популистская борьба, главное объявить, прокричать, а реально бороться с коррупцией 
среди реформаторов некому, потому что большинство из них пришли к своему престижному по-
ложению через коррупционные схемы. 

Восьмая концептуальная идея либералов — это разделение властей, утверждение конкуренции, 
противостояние властей в механизме государственной власти. Здесь либералы-реформаторы до-
вели дело до коллапса государственной власти. За 20 лет условной независимости не могут опре-
делиться с формой правления. И или доводят дело до полной конфронтации властей, что прак-
тически парализует власть, или до полной концентрации власти в руках президента, игнорируя 
конституционные положения о разделении властей. Украинские либералы не могут определиться 
в политике и государственном строительстве, так как их поведение предопределено межклановой 
борьбой олигархических финансово-промышленных кланов. По их вине в Украине построено 
псевдогосударство, идут псевдореформы, псевдоправящие партии и псевдооппозиция. Потому 
что главная реальная власть в Украине — это крупные владельцы капитала. Этот вывод не нужда-
ется в доказательствах. Он очевиден как очевидно и то, что перманентный кризис в независимой 
Украине также существует по вине крупных собственников, так как они вывозят заработанные 
в Украине капиталы, обеспечивают поддержание развития только простого воспроизводства, 
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не создавая условий для расширенного воспроизводства. Все крупные базовые отрасли произ-
водства находятся в руках нескольких финансово-промышленных групп, которые зарабатывают 
в Украине и вывозят капиталы за рубеж. При таких условиях откуда взяться предпосылкам, усло-
виям для прогрессивного развития Украины? Поэтому никакое разделение властей, никакая де-
мократизация не могут компенсировать того постоянного ущерба, который наносит своим суще-
ствованием крупный капитал в Украине. 

Девятая концептуальная идея либералов — политический плюрализм, гражданское общество, 
высокая роль общественного мнения. Эти ценности, несомненно, важны, но при одном условии, 
что они свободно, независимо развиваются. В Украине это невозможно. Крупный капитал под-
мял, поставил под контроль любой плюрализм. Партии подконтрольны, СМИ подконтрольны, 
интернет-сети — все под контролем капитала. Манипуляция сознанием, организационное ору-
жие, информационные войны ведутся постоянно со стороны крупного капитала по существу 
против собственного народа. 

Десятая концептуальная идея украинских либералов как самостоятельная ценность — неза-
висимость и суверенитет Украины. Эти ценности действительно не проходящие, органичны и 
требуют бережного отношения. Однако либералы — это прежде всего граждане мира, а крики 
о патриотизме для них важны, чтобы поторговаться с будущим хозяином, чтобы подороже для 
себя продать Украину. Реализация этой идеи привела либералов-реформаторов к выводу о необ-
ходимости перевести Украину из нейтральной внеблоковой страны в страну-сателлита, ижди-
венца, протекторат Запада. Можно называть и другие программные идеи либералов, но названы 
главные, и они в Украине реализованы практически полностью. 

И что же мы имеем в итоге. В результате реализация либерального проекта жизнеустройства 
Украина стала одной из беднейших стран в Европе с доходом 8 тысяч долларов на душу населения. 
Украинских либералов утешает, что беднее Украины Молдова и Грузия, где ВВП на душу населе-
ния еще ниже. Так в чем же ловушка либерализма в Украине? А в том, что вся буржуазная элита 
в Украине независимо от клановой и партийной принадлежности исповедует либеральные цен-
ности. А потому, кто бы ни победил на выборах: донецкие, львовские, харьковские или днепро-
петровские — все равно будет реализовываться либеральный проект жизнеустройства Украины, 
а этот проект предполагает 5 % нуворишей-олигархов с их семьями и прислугой, 15 % живущих 
относительно обеспеченно и 80 % бедного и нищего населения. И независимо от того, власть ка-
кого клана или группы политической элиты устанавливается в Украине, это соотношение прак-
тически не изменяется уже более 20 лет. Так жить дальше нельзя! Нужны другие ценности, другие 
цели, другие средства и методы их достижения. Нужен не правый либерально-консервативный 
проект жизнеустройства, а левый расширенно-революционный с категорическим включе нием 
участия государства во всех процессах производства, обмена, распределения и потребления. 
Обеспечение социальной справедливости, формирование сфер общего достояния народа на 
землю, полезные ископаемые, базовые отрасти промышленности, энергетику, ликеро-водочные 
производства и другие доходные отрасти промышленности, приоритет общего над частным — 
вот движущая сила современного мирового развития. Недаром США выходили из кризиса  
30-х годов прошлого века с помощью Кейнсиданской теории жизнеустройства, в которой госу-
дарство играет ведущую роль в общественном производстве. Лишив государство собственности, 
приносящей прибыль, оставив государству в качестве источников дохода только налоги и сборы в 
бедной малопроизводительной стране, либералы лишили государство возможности обеспечивать 
своих граждан доступными социальными благами. Не будем забывать, что при советской власти 
низкие цены на коммунальные платежи, транспорт, газ, свет и т. д., низкие цены на продукты 
питания, бесплатность получения жилья, образования, здравоохранения и многие другие услуги 
обеспечивались именно благодаря тому, что государство имело в своем распоряжении собствен-
ность — общее достояние народа Украины.

Современный Китай обогнал все страны Запада по темпам развития благодаря разумному со-
четанию общественного и частного и приоритету общего над частным. Украине, чтобы встать 
на путь прогрессивного ускоренного развития, необходимо категорически изменить парадигму 
своего проекта жизнеустройства. Надо найти стимул сочетания общественной собственности на 
средства производства с частной собственностью. Левые социальные идеи обустройства общества 
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недаром вырабатывались лучшими умами человечества на протяжении тысячелетий. Пришло 
время их глубокого переосмысления и применения. Если бы наши украинские либералы были 
действительно просвещенными, то они не стали бы преследовать и запрещать левые партии, а 
использовали бы их концепции для развития нашей Украины, для благосостояния всего наро-
да страны. Более 20 лет либеральных реформ показали, что либеральный проект жизнеустрой-
ства Украины — это социальный тупик в развитии страны. И теперешние национал-либералы 
ведут Украину не к процветанию, а на Голгофу нищеты, разорения и деградации. Пора Украине 
выбираться из либеральной ловушки постоянных обещаний своих реформаторов. Пора призвать 
на службу народа Украины левые идеи жизнеустройства, где государство обладает собственнос-
тью, а значит, возможностями обеспечивать благополучие своих граждан под общественным 
контролем. 

Сіренко в. Ф. Україна у пастці лібералізму
У статті розглядається ліберальний проект життєустрою України. Відзначено, що стан будь-якої 

країни, благополуччя її громадян залежить від того проекту життєустрою, який реалізується у процесі 
життєдіяльності суспільства. Проект життєустрою — це базові ідеї, концепції, теорії, погляди щодо 
того, як, на яких принципах формується конституційний правовий лад країни. Автором проекту жит-
тєустрою завжди є еліта цього історичного періоду, що перемогла в класовій соціальній боротьбі.

Ключові слова: народ, лібералізм, ідеї ліберал-реформаторів, державна власність, приватна влас-
ність.

Сиренко в. Ф. Украина в ловушке либерализма
В статье рассматривается либеральный проект жизнеустройства Украины. Отмечено, что состоя-

ние любой страны, благополучие ее граждан в решающей степени зависит от того проекта жизне-
устройства, который реализуется в процессе жизнедеятельности общества. Проект жизнеустройства — 
это базовые идеи, концепции, теории, взгляды по поводу того, как, на каких принципах формируется 
конституционный правовой строй страны. Автором проекта жизнеустройства всегда является побе-
дившая в классовой социальной борьбе элита данного исторического периода. 

Ключевые слова: народ, либерализм, идеи либерал-реформаторов, государственная собственность, 
частная собственность.

Sirenko V. Ukraine trapped liberalism
In the article the liberal project of Ukraine living arrangement. It is noted that the status of any country, 

prosperity of its citizens depends on the living arrangements of the project, which is implemented in the life 
of society. Draft living arrangement — is basic ideas, theories, views on how, on what principles formed the 
constitutional legal system of the country. The designer living arrangement is always the elite of this historical 
period, which won the social class struggle.

Key words: people, liberalism, the idea of liberal reformers, public ownership, private ownership.
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пРОБлЕмИ ЗАБЕЗпЕЧЕннЯ пРАв І СвОБОД  
ДІТЕЙ в УмОвАх ЗБРОЙнОГО КОнФлІКТУ:  

нОвІ вИКлИКИ ДлЯ УКРАЇнИ

Людство у своєму гуманістичному розвитку пройшло довгий і складний шлях через суспіль-
ні катаклізми, щоб оголосити найвищою цінністю суспільства благополуччя дітей та забез-

печення їх прав. Наслідком закінчення Першої світової війни стала Женевська декларація прав 
дитини, прийнята Лігою Націй 1924 р. Із закінченням Другої світової війни та створенням Ор-
ганізації Об’єднаних Націй (далі — ООН) була прийнята Декларація прав дитини (1959 р.), яка 
проголосила соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей. Вершиною зако-
нодавчого поступу щодо захисту прав дитини стала Конвенція ООН про права дитини 1991 р., яка 
вважається світовою конституцією для дітей.

Одним із перших практичних результатів ООН стало рішення ГА ООН 1946 р. про утворення 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та включення його з 1950 р. у систему ООН як постійно діючої 
структури.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини 27 лютого 1991 р., тим самим взявши 
на себе великі зобов’язання у царині забезпечення прав людини. У нашій країні основним зако-
ном, спрямованим на забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, со-
ціальний захист і всебічний розвиток є Закон України «Про охорону дитинства». Крім того, права 
дитини виділені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України, а також регулюються такими законами, як «Про оздоровлення 
та відпочинок дітей», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю» тощо. 

Слід зазначити, що загалом система державних органів та установ, які опікуються правами 
дитини в Україні, не є стабільною і перебуває у постійному русі. Вона змінюється, переформо-
вується залежно від вимог часу та бачення означених питань керівництвом держави. Так, за часи 
незалежності в Україні відповідальність за стан захисту прав дітей декілька разів перекладалася з 
одного центрального органу державного управління на інший. Протягом останніх років у сфері 
формування у державі системи органів, відповідальних за додержання прав дитини, відбулися 
нові зміни. Введено посаду — Уповноважений Президента України з прав дитини. Дотримання 
прав дитини є одним із пріоритетних напрямів роботи Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. За роки існування цього інституту  у 2013 р. Україна вперше стала членом європей-
ської мережі омбудсменів з прав дітей (ENOC).

За останні 10 років в Україні досягнуто чималого прогресу у сфері захисту прав дитини: 
система державних органів, відповідальних за забезпечення прав дітей, зміцніла і набула до-
свіду. Подолані і втратили актуальність деякі негативні суспільні явища, які були в 90-ті роки. 
Станом на 2013 р. в Україні було подолано таке тяжке і ганебне для держави соціальне явище, 
як дитяча безпритульність. У 2011 р. Комітет ООН у справах дітей схвально оцінив зусилля 
держави у сфері забезпечення найкращих інтересів дитини. Україна досягла стабільного про-
гресу щодо захисту прав дітей, зокрема: зниження дитячої смертності; збільшення кількості 
дітей у прийомних сім’ях; зниження чисельності відмов від новонароджених; підтримка ма-
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терів і дітей у складних життєвих обставинах тощо. Разом із тим залишалося ще чимало неви-
рішених питань. 

Війна в усі часи оберталася найбільшою трагедією для дітей. Анексія Криму та збройний конф-
лікт на сході України різко погіршив стан захисту дітей. Через військові дії діти страждають не-
пропорційно. Вони гинуть (понад 200 загинуло, 150 — поранені, але конкретної цифри ніхто не 
може назвати) не лише внаслідок боїв, а й через недоїдання та хвороби, спричинені конфліктом. 
Діти стали переселенцями, біженцями чи сиротами, розлучені з сім’ями. 

Через втрату батьків дітьми-сиротами зобов’язана була опікуватися держава. У вивезених 
з окупованих територій дітей часто відсутні документи, що ускладнює їх облаштування у «не-
рідних сім’ях» та реалізацію права на сімейне виховання після втрати батьків. На окупованих 
територіях виникла складна ситуація, оскільки заклади, з яких було вивезено дітей на терито-
рії, контрольовані владою України, наповнюються новими дітьми, про яких окупаційна влада 
відмовляється надавати інформацію. Не відомо, що це за діти: діти-сироти, діти, залишені без 
батьківського піклування, чи діти, батьки яких воюють на боці так званих Луганської Народної 
Республіки (далі — ЛНР) та Донецької Народної Республіки (далі — ДНР). З метою прискорен-
ня облаштування дітей-сиріт за ініціативою Уповноваженого Президента України з прав дитини 
М. Кулеби розроблено законопроект, який передбачає спрощену процедуру усиновлення дітей-
сиріт з території окупованого південного сходу України, та внесено на розгляд Парламенту. Але і 
це не вирішить проблему усиновлення, оскільки запити сімей, що не мають дітей, спрямовані на 
найменших, а 95 % дітей-сиріт, як правило, мають вже 10 і більше років. Але, незважаючи на це, 
майже щодня до відповідних органів звертаються люди, щоб взяти до себе дитину-сироту зі сходу.

Державні механізми вивозу дітей з окупованих територій взагалі не відпрацьовані. Терористи, 
як і їх покровителі, маніпулюють дітьми. Під виглядом піклування про українських дітей пропо-
нується вивезення дітей до Росії на лікування, допомогу сім’ям, які перебувають у зоні бойових 
дій, але російська сторона відмовляє українським органам у своєму сприянні щодо переміщення 
дітей з окупованих територій на «велику Україну» та їхнього лікування. Пропозиція української 
сторони до Росії категорична й однозначна: припинити постачання зброї терористам, припинити 
вбивати українських дітей. Крім того, російська моніторингова група «з прав дитини в Україні» 
працює над тим, щоб приховати факти злочинів проти дітей, та тих, які стали б підставою при-
тягнення винних до відповідальності у міжнародному суді. В Україні, на думку М. Кулеби, слід 
терміново створити орган, можливо, в структурі Генеральної прокуратури України, з розслідуван-
ня злочинів проти дітей у зоні бойових дій.

Сьогодні на окупованих територіях підлітків, у яких загинули батьки, терористи вербують в 
ополчення, змушують рити окопи, озброюють, часто використовують для ведення диверсійної 
роботи. Їх ідеологічно «обробляють» і вороже налаштовують проти українців та України. Діти 
стають першими жертвами російської пропаганди. З’явилася нова категорія дітей — діти-комба-
танти, які мають досвід участі у збройних конфліктах та використання зброї. Бойовики викорис-
товують дітей для збору даних розвідки. Проте вірогідні дані щодо кількості та віку дітей, залуче-
них до бойових дій на сході України, відсутні. 

Діти піддаються насильству з боку збройних груп. Існують окремі приклади трудової та сек-
суальної експлуатації дітей, у тому числі малолітніх. На жаль, факти фізичного та сексуального 
насильства щодо дітей під час збройного конфлікту, як правило, залишаються прихованими вна-
слідок мовчання постраждалих через страх перед соціальним відчуженням або помстою.

Підвищився ризик зростання соціального сирітства. Чоловіки, які підтримують ДНР та ЛНР, 
перешкоджають дружинам, у тому числі з малими дітьми, покидати зону конфлікту. Додатково 
бойовики забороняють переміщати дітей за межі контрольованих ними територій Луганської та 
Донецької областей, крім Росії. 

Росія своєю агресивною зовнішньою політикою проти України прирікає українських дітей на 
страждання. Нещодавно вона створила моніторингову групу з прав дитини в Україні. Хоч, якщо 
проаналізувати ситуацію зі станом захисту дітей у Росії, то виникає гнітюча картина його неза-
довільного стану. Сьогодні там від 2 до 5 млн безпритульних дітей (після Другої світової війни їх 
було 700 тис). У Китаї на 1 млрд 400 тис. населення припадає безпритульних 200 тис. — у 100 разів 
менше, ніж у Росії. 80 % із 370 тис. дітей, при живих батьках, живуть у дитбудинках. Сьогодні 
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Росія займає перше місце в світі за кількістю дітей, залишених батьками. У 2010 р. 100 тис. дітей 
стали жертвами злочинів. Із них 1 700 зґвалтовані і вбиті. У Росії кожен день від насильницької 
смерті гине 4–5 дітей.

Будь-який збройний конфлікт незмінно супроводжується розпадом сімей, що гостро позна-
чається на житті та розвитку дітей (від народження і до 18 років). Знищення сімейних та соціаль-
них зв’язків, загибель батьків, зниження якості освіти спричиняють негативний вплив на майбут-
ні покоління.

У зоні Антитерористичної операції (далі — АТО) припинено усиновлення дітей, не забезпече-
но і право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово були виве-
зені на оздоровлення за межі зони АТО на сімейне виховання через неврегульованість процедури 
влаштування їх у сім’ї громадян України. Необхідно запровадити відповідний механізм, що до-
зволить спростити сімейне влаштування дітей, які осиротіли. Виникла і проблема з умовно засу-
дженими дітьми (їх понад 500 у Луганській та Донецькій областях) та наглядом за ними.

Об’єктами нападів стають заклади охорони здоров’я, лікарі, автомобілі швидкої допомоги, що 
є прямим порушенням норм та звичаїв війни, закріплених міжнародним гуманітарним правом. 
Лікарні під час конфлікту піддаються пограбуванням і закриваються із різних причин: існує го-
стра нестача медичного обладнання та ліків, фіксуються випадки нападів на медичних працівни-
ків і пацієнтів, жорстоке поводження з ними, особливо з пораненими. Неможливість отримати 
медичну допомогу неспівмірно впливає на найуразливіші групи, передусім на дітей.

Згубні наслідки має зниження відвідування шкіл у період збройного конфлікту, їх руйнування. 
Школи, всупереч міжнародним нормам, піддаються нападам і використовуються військовими у 
своїх цілях. 

Захист прав дітей — громадян України, які безпосередньо перебувають у ситуації збройного 
конфлікту — це нова проблема, якою має опікуватися держава, але вона не має ані відповідної 
законодавчої та нормативно-регуляторної бази, ані потрібного інституційного та організаційного 
забезпечення. Чинні нормативно-правові акти у сфері охорони дитинства розраховані на мирний 
час і не завжди спрацьовують у наявних умовах, але досі не прийнято жодного акта, спрямованого 
на захист прав дітей в умовах проведення АТО. 

Позитивним кроком у вирішенні болючих проблем є ініціатива Президента України щодо 
вжиття заходів задля влаштування у найкоротші строки дітей, батьки яких померли внаслідок 
поранення, отриманих у районах проведення АТО, закріплена Указом Президента від 29 жовтня 
2014 р. № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 
окремим категоріям громадян». Діти мають бути влаштовані шляхом встановлення опіки та пі-
клування над ними, усиновлені, передані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 
а також до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Сьогодні необхідно внести зміни до Закону України «Про охорону дитинства», які дозволять 
захистити права та найкращі інтереси дітей у ситуації збройного конфлікту. У державній інтер-
натній системі вже перебуває близько 120 тис. дітей, більшість з яких мають сім’ї (сироти серед 
них становлять тільки 10 %). Держава витрачає на них щороку майже 6 млрд грн. На одну дитину 
щомісяця виділяться від 3 до 30 тис. грн залежно від типу закладу, в якому вона перебуває, його 
напов неності і фінансування. Але інтернатна система працює неефективно. Вона потребує гли-
бокого реформування. Величезні кошти, які виділяються сьогодні на неї, доцільніше було б пере-
дати на підтримку малозабезпечених сімей, які виховують власних і прийомних дітей.

Вперше з моменту прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму “Національ-
ний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року» у 2014 р. 
Урядом не затверджено План заходів, спрямований на виконання вказаного Закону. Програма і 
План заходів потребують перегляду та оновлення з огляду на ситуацію у Донецькій та Луганській 
областях та виникнення необхідності захисту прав та інтересів дитини у збройному конфлікті.

Першочерговими заходами щодо законодавчого захисту дитинства має стати ліквідація про-
галин у сфері захисту дітей у період збройних конфліктів в Україні.

Україна, ратифікувавши Факультативний протокол до Конвенції щодо участі у збройних 
конф ліктах, підтвердила готовність протистояти їх згубному і масштабному впливу на дітей, за-
судила протиправні зазіхання на них в умовах воєнних дій та напади на об’єкти, де зазвичай пе-
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ребувають діти (зокрема, школи та лікарні), і які охороняються міжнародним правом. Україна 
визнала необхідність посилення захисту дітей від участі у збройних конфліктах. Факультативний 
протокол став частиною національного законодавства, але існує низка проблем, пов’язаних із 
реалізацією його положень. На них, зокрема, вказує Комітет ООН з прав дитини. Незважаючи на 
те, що військовий конфлікт відбувається безпосередньо на території України, відкритими нині 
залишаються багато питань. 

Не визначено, чи є Факультативний протокол законом прямої дії, і чи може він безпосеред-
ньо застосовуватися у суді при захисті прав дітей. Невідомо, чи можна посилатися прямо на 
Факуль тативний протокол, або необхідно спиратися на інші — неіснуючі нині — норми націо-
нального законодавства, що розкривають його положення. Це означає ускладнення захисту ді-
тей, постраждалих у військових конфліктах, оскільки українське законодавство містить норми, 
що вре гульовують статус дітей-біженців та дітей-пошукачів притулку, але не має положень щодо 
дітей, постраждалих від збройного конфлікту на території України.

Не ратифіковано Статут Міжнародного кримінального суду та, відповідно, не діють його по-
ложення щодо визнання злочином протизаконних дій щодо дітей під час військових конфліктів. 
Зберігається стан безкарності осіб, які вчинюють злочини проти дітей, що визнані злочинами 
міжнародним законодавством щодо прав людини, Римським статутом. Україна не є державою — 
учасницею Римського статуту, що погіршує можливості захисту прав дітей у збройному конфлікті 
та порушує принцип невідворотності покарання для осіб, що здійснюють військові злочини щодо 
дитини. Ратифікація Римського статуту вимагає додержуватися рішення Конституційного Суду 
України від 11 липня 2001 р. № З-в/2001. Згідно з ним визнання Римського статуту не відповідає 
Конституції України у частині, що стосується положень абзацу 10 преамбули та ст. 1 Статуту, за 
якими «Міжнародний кримінальний суд... доповнює національні органи кримінальної юстиції». 
Статут може бути ратифікований Верховною Радою України після внесення у ст. 124 Конституції 
України доповнення, згідно з яким Україна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального 
суду на умовах і в порядку, передбачених Статутом.

Стаття 30 «Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах» Закону України «Про 
охорону дитинства» визначає, що участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення 
дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства за-
бороняються. Проте у національному законодавстві немає норм, які б чітко і недвозначно за-
бороняли або вводили кримінальну відповідальність за вербування і використання у збройних 
конфліктах осіб у віці до 18 років. Зазначені дії не криміналізовані — єдине положення щодо 
покарання за використання дітей у збройних конфліктах міститься у ст. 149 Кримінального ко-
дексу України. Стаття визначає покарання за торгівлю людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача 
або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, під якою розуміється, зокрема, викорис-
тання у збройних конфлікгах. Частини 2 та 3 ст. 149 встановлюють відповідальність за здійснення 
протизаконних дій щодо неповнолітніх і малолітніх відповідно. Крім того, Кримінальний кодекс 
України не передбачає застосування екстратериторіальної юрисдикції за злочини відповідно до 
Факультативного протоколу (хоча ст. 8 Кодексу містить норму, згідно з якою іноземці можуть 
бути притягнуті до відповідальності за скоєння тяжких злочинів і злочинів, передбачених між-
народними договорами України).

Частина 3 ст. 30 Закону України «Про охорону дитинства» покладає на державу зобов’язання 
щодо вжиття усіх можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні 
воєнних дій і збройних конфліктів, та догляду за ними. Їм надається матеріальна, медична та інша 
допомога, у разі потреби їх влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, заклади охорони здоров’я тощо. 

У 2010 р. з’явився проект Люценських керівних принципів щодо захисту шкіл від використан-
ня збройними силами та озброєними групами, які мають застосовуватися як під час збройного 
конфлікту, так і в ситуаціях пост-конфлікту з ризиком відновлення військових дій. Люценські 
принципи не перекладені українською мовою, залишаються поза увагою фахівців освітньої та 
військової сфер, що може погіршити гуманітарну ситуаці як у коротко- так і в довгостроковій 
перспективі.
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для України

У статті подається аналіз стану захисту дітей в умовах збройного конфлікту на південному сході 
України в 2014–2015 рр., діяльності системи державних органів, що відповідають за забезпечення прав 
дітей, проблем, які виникають та існують у їх діяльності, шляхів їх вирішення. Значна увага приді-
ляється аналізу сучасного стану законодавства України щодо захисту прав дітей у збройних конфліктах 
на території нашої держави, існуючим у ньому недолікам і прогалинам. Пропонуються шляхи та за-
соби їх вирішення з метою дотримання Україною міжнародних стандартів захисту прав дітей в умовах 
військових дій.

Ключові слова: права і свободи дітей, збройний конфлікт, законодавство України, міжнародне пра-
во, шляхи вдосконалення.

Скрипнюк А. в. проблемы обеспечения прав и свобод детей в условиях вооруженного конфликта:  
новые вызовы для Украины

В статье дается анализ состояния защиты детей в условиях вооруженного конфликта на юго-вос-
токе Украины в 2014–2015 гг., деятельности системы государственных органов, отвечающих за обес-
печение прав детей, проблем, которые возникают и существуют в их деятельности, путей их решения. 
Значительное внимание уделяется анализу современного состояния законодательства Украины отно-
сительно защиты прав детей в вооруженных конфликтах на территории нашего государства, суще-
ствующим в нем недостаткам и пробелам. Предлагаются пути и средства их решения с целью соблю-
дения Украиной международных стандартов защиты прав детей в условиях военных действий.

Ключевые слова: права и свободы детей, вооруженный конфликт, законодательство Украины, меж-
дународное право, пути совершенствования.

Skrypniuk О. Problems of the rights and freedoms of children in armed conflict: new challenges for Ukraine
The article submitted an analysis of the protection of children in armed conflict in southeastern Ukraine in 

2014–2015, аctivities of state agencies responsible for children’s rights, problems that arise and exist in their 
activities, solutions. Much attention is paid to the analysis of the current state of legislation of Ukraine on 
the protection of children in armed conflict in our country, existing in it gaps. Ways and means to address 
them to comply with Ukraine international standards protecting the rights of children in the context of military 
operations are offering.

Key words: the rights and freedoms of children, armed conflict, Ukraine legislation, international law, ways 
of improvement.
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СпІввІДнОшЕннЯ ТА УЗГОДЖЕнІСТь  
внУТРІшньОДЕРЖАвнОГО  

І мІЖнАРОДнОГО пРАвА:  
СУЧАСнІ РЕАлІЇ

Серед багатьох актуалізованих проблем сьогодення — співвідношення [1, с. 711] та узгодже-
ність [1, с. 722] внутрішньодержавного і міжнародного права посідає одне з центральних 

місць. Це легко пояснити, враховуючи останні політичні події та правові реалії. Зокрема, процес 
асоціації з європейським Союзом (далі — єС) нині потребує від наукової спільноти виваженого 
і професійного розгляду, конструктивних, наближених до практики напрацювань. Беззаперечно, 
потрібно створити пе редумови для підготовки законодавчого поля до входження України в єС.

Розуміючи, що це проблеми кроссекторального міждисциплінарного ґатунку, спробуємо вио-
кремити хоча б деякі завдання загальної теорії права і держави в означеному форматі. Пам’ятаємо, 
що одним із першочергових завдань теоретичного правознавства є вироблення певних рекоменда-
цій: зокрема, цікавим є питання про співвідношення з яким саме міжнародним правом — приват-
ним чи публічним. Адже зрозуміло, що вони відрізняються за умовами виникнення, джерелами, 
суб’єктами, об’єктами регулювання. Для теоретиків права також цікавою є природа загальновиз-
наних принципів міжнародного права, адже на них базується міжнародний правопорядок. «Не-
байдужим» для загальної теорії права є поділ норм на універсальні та партикулярні (локальні чи 
регіональні). Певну цікавість викликає концепція примата міжнародного права, а також форми 
взаємодії, впливу норм внутрішньодержавного права на міжнародні відносини тощо. Зрозуміло, 
що тільки розгляд цих питань, як і багатьох інших, пов’язаних із ними, допоможе врешті-решт 
відповісти на багато питань, що стосуються адаптації законодавства України на сучасному етапі. 
Адже адаптація законодавства є планомірним процесом, що включає декілька послідовних ета-
пів, на кожному з яких має досягатися певний рівень відповідності законодавства України зако-
нодавству єС, обов’язково враховуватися принцип верховенства права. 

Враховуючи обсяг завдань, зазначимо, що міжнародне і внутрішньодержавне право — це дві 
системи однієї соціальної дійсності, які мають низку однакових властивостей і рис, виступають 
як внутрішня єдність більш високої системи — права як загальносоціального явища.

Проте це не означає, що ці правові системи (що існують у конкретно історичній дійсності) 
тотожні. Безумовно, вони мають загальні характеристики, але між ними є і відмінності, які ви-
значаються економічними, соціальними і політичними структурами тієї чи іншої країни, а та-
кож рівнем культури, традиціями, національними, демографічними факторами тощо. Деякі з них 
справляють вирішальний вплив на властивості правових систем, інші надають їм лише особли-
вий «колорит» або свідчать про певний стиль.

У нашій країні протягом багатьох років, на жаль, дослідники, які займалися вивченням проб-
лем співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права, часто ототожнювали право і 
законодавство. Розуміння права як суто системи норм спрощує співвідношення між внутрішньо-
державним і міжнародним правом і, крім того, штучно звужує сферу їх взаємодії. Таке розуміння 
права не дозволяє розкрити взаємозв’язок міжнародних і внутрішньодержавних правовідносин, 
а також ролі правосвідомості. Тому для аналізу права важливо, щоб його суто правовий зміст 
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не звужувався. Це важливо і для з’ясування причин виникнення певних зв’язків між внутрішньо-
державним і міжнародним правом. 

Проблеми дослідження співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права по-
требують також виявлення об’єкта регулювання цих правових систем. Таким об’єктом є певні  
суспільні відносини, що виникають з приводу різних матеріальних і нематеріальних благ, а не 
самі ці блага [2, c. 27–33]. Благо — з огляду на філософське трактування — це достатки, вигоди, 
дари природи тощо, все те, чого потребує людина в житті [3, с. 86], це об’єкт суб’єктивного пра-
ва. Об’єктом права в об’єктивному значенні є суспільні відносини [4, c. 51–53], які є предметом 
регулювання і міжнародного, і внутрішньодержавного права. До них можна віднести ті суспільні 
відносини, які виникають з приводу реалізації права суб’єктом — індивідом, носієм основних 
прав і свобод. Таке коло відносин слід розглядати як основне, оскільки ці відносини, що регулю-
ються у міжнародному і внутрішньодержавному праві, є первинними. Вони виникають з приводу 
реалізації людиною своїх основних прав і свобод, і становлять суть вчення про право.

Розвиток та ефективність співвідношення досягається тільки тоді, коли є внутрішня узгодже-
ність його складових, у тому числі, і передусім, самих норм права. Колізії та неузгодженість пра-
вових норм призводять до порушення системності правового регулювання, і в такий спосіб зни-
жують його ефективність як в масштабах країни, так і в міжнародному світовому правопорядку. 
У внутрішньодержавному праві необхідно, щоб всі норми права відповідали чинній конституції. 
Ця система норм права повинна бути стрункою, внутрішньо узгодженою, придатною для їх існу-
вання та успішного функціонування. Без цього неможливе успішне здійснення функцій права, 
забезпечення регулятивного впливу його норм на суспільні відносини.

Існує певний порядок вирішення колізій, передбачений сучасним міжнародним правом. Крім 
того, в кожній країні на конституційному рівні, а в окремих випадках — і в галузях права, повинні 
міститися принципи, що дозволяють встановлювати правило: при розбіжності норм національ-
ного права з міжнародним діють норми міжнародного права. Це стосується, перш за все, прав та 
основних свобод людини, а також громадської безпеки. Однак навіть конституційне закріплення 
такого загального правила не вирішить більшість проблем, оскільки імплементація «сторонньої» 
норми у систему норм та інститутів певної країни часто призводить до їх неузгодженості. Щоб 
цього уникнути слід послідовно оновлювати цілі групи юридичних норм, а, можливо, й окремі 
галузі права, оскільки узгодженість національного права з міжнародним правом визначає демо-
кратичну спрямованість всього нормативного масиву внутрішньодержавного права.

Узгодження внутрішньодержавного права з міжнародним відбувається як на нормотворчій 
стадії, так і на стадії реалізації права.

У різних країнах по-різному вирішують питання узгодженості норм національного законодав-
ства з нормами міжнародного права. Так, у Бельгії, Голландії, Франції, США, Швейцарії націо-
нальне законодавство оголошує міжнародне право частиною права країни. За конституціями цих 
країн міжнародні договори можуть діяти в країні у сфері дії національного права. Зокрема, ст. 6 
Конституції США передбачає, що Конституція і закони США, видані на її виконання, як і до-
говори, які укладені чи будуть укладені США, є вищими законами країни і судді кожного штату 
зобов’язані їх виконувати, якщо навіть у Конституції і законах окремих штатів були положення, 
що цьому суперечать.

Конституція Франції в розділі 6 «Про міжнародні договори і угоди» стверджує, що договори 
чи угоди належним чином ратифіковані чи схвалені, мають силу, що перевищує силу внутрішніх 
законів з моменту опублікування, за умови застосування кожної угоди чи договору іншою сторо-
ною (ст. 55). 

Конституція Іспанії проголосила, що законно укладені й офіційно опубліковані в Іспанії між-
народні договори становлять частину її внутрішнього законодавства. Їх положення можуть бути 
скасовані, змінені чи призупинені тільки в порядку, вказаному в самих договорах, або щодо норм 
міжнародного права (ст. 96/1).

Конституція Японії в главі 2 закріпила відмову японського народу від війни як засобу вирі-
шення міжнародних спорів між державами. 

Частина 4 ст. 15 Конституції РФ встановлює: «Загальновизнані принципи і норми міжнарод-
ного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової систе-
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ми. Якщо міжнародними договорами Російської Федерації встановлені інші правила, ніж перед-
бачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору». 

Проте саме проголошення міжнародних договорів верховним правом країни — це ще не га-
рантія запобігання порушенню міжнародних договорів. є необхідним наявний юридичний меха-
нізм виконання міжнародних договорів у національному законодавстві. У низці країн конститу-
ції проголошують, що загальновизначені норми міжнародного права вищі за право країни. Так, 
ст. 25 Основного закону Німеччини передбачає, що загальні норми міжнародного права є складо-
вою частиною права федерації. Вони мають перевагу щодо законів і безпосередньо породжують 
права й обов’язки для мешканців федеральної території. Стаття 10 Конституції Італії визначає: 
«Правовий порядок Італії узгоджується із загальновизначеними нормами міжнародного права». 
Відповідні зміни внесли в своє законодавство і Ірландія (ст. 29 Конституції), Данія (Закон про 
приєднання Данії до європейських спільнот) і Норвегія (ст. 29 Конституції) та ін.

Коли мовиться про узгодження внутрішньодержавного права з міжнародним, необхідно мати 
на увазі, що воно може бути диференційованим і за видами джерел права. А це означає, що у внут-
рішньодержавному праві предметом узгодження із міжнародним правом можуть бути: конститу-
ції, закони, адміністративні і судові акти.

Отже, йдеться про узгодження як на рівні нормотворчої, так і правозастосовної діяльності. 
При цьому законодавець повинен прагнути того, щоб приписи національних правових актів не 
суперечили приписам міжнародного права.

Головне завдання при узгодженні норм внутрішньодержавного права з міжнародно-правовими 
актами — це приведення у відповідність до міжнародно-правової системи національно-правових 
норм. Такими методами (способами) узгодження, які сформувалися у практиці різних держав, є:

• відсилання;
• рецензія;
• уніфікація;
• перетворення;
• створення спеціального правового режиму;
• відміна внутрішньодержавних актів, що суперечать міжнародним зобов’язанням.
У наш час успішне правове регулювання внутрішньодержавних відносин стає все більш за-

лежним від узгодженості норм національного права з міжнародним правом, що, в свою чергу, 
обумовлюється низкою глобальних факторів:

1) виживанням людської цивілізації, подоланням агресивних проявів з боку деяких держав, 
необхідністю підтримання міжнародного миру, світового правопорядку, безпеки;

2) усвідомленням пріоритетності загальнолюдських цінностей, поваги до прав людини, 
основ них свобод і законних інтересів, необхідністю підтримання міжнародного миру, безпеки, 
справедливості, стабільності і демократії;

3) інтернаціоналізацією виробництва, науки й обміну технікою та нанотехнологіями;
4) охороною навколишнього середовища;
5) культурним співробітництвом;
Перший фактор, що стосується зміцнення світового порядку, — фактор збереження миру, при-

пинення війни, виживання людства. Другий та четвертий із перерахованих пов’язані із захистом 
прав етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності національних меншин, створення умов 
для їх стабільного розвитку. Проблеми національних меншин можуть вирішуватися тільки в кра-
їнах із демократичним, політичним режимом. При цьому права особи є головним критерієм при 
визначені прав будь-якої соціальної спільності. Кожна людина незалежно від її приналежності 
до тієї чи іншої соціальної групи, класу, етнічної спільноти повинна користуватися ефективними 
засобами правового захисту (національними чи міжнародними) проти будь-якого порушення її 
природніх прав і свобод. Третій фактор — інтеграційні процеси — особливо значущий для країн із 
ринковою економікою, а також для тих, хто намагається встановлювати демократичні, політичні 
інститути.

Демократичні інститути й економічна свобода стимулюють економічний, науково-технічний 
і соціальний прогрес, який неможливий без тісного спілкування народів і країн, що призводить 
до відповідного правового регулювання.
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Слід наголосити, що існує взаємозв’язок між розвитком інституту прав людини, науково-тех-
нічним прогресом і рівнем добробуту народу. Співробітництво у сфері науки і техніки відіграє 
суттєву роль в економічному розвитку. На цій основі виникає необхідність більш глибокої інтег-
рації держав у міжнародну, економічну і фінансову систему, взаємозбагачення у галузі культури. 
Ринкова економіка потребує від кожної країни узгодженості свого національного права з міжна-
родним, як і співробітництво у сфері економіки, науки, техніки. Повноваження суб’єктів права, 
що беруть участь у цих процесах, виходять далеко за межі національного права і держави.

Стосовно четвертого фактора — захисту навколишнього середовища з метою поповнення і 
підтримання стійкої економічної рівноваги, то це обов’язок і всього світового співтовариства, і 
кожної держави, й окремої особи чи організації. З цієї точки зору необхідно забезпечувати ефек-
тивність узгодженої, єдиної правової політики у сфері навколишнього середовища, зміцнити її 
відповідними законодавчими засобами і створенням необхідних адміністративних структур.

П’ятий фактор, що обумовлює значущість узгодження внутрішньодержавної і міжнародної 
правових систем, — вимоги певного культурного рівня, врахування рис правової культури, пра-
вової свідомості, ментальних засад. До того ж слід мати на увазі, що узгодженість внутрішньодер-
жавного і міжнародного права — це не лише право, а й обов’язок кожної держави.

Втім, насамкінець хочемо зазначити, що в кожній державі повинен бути створений досить чіт-
кий механізм узгодження національного права з міжнародно-правовою системою. Річ у тому, що 
примат міжнародного права не може тлумачитися надто прямолінійно в тому сенсі, що всі вну-
трішньодержавні норми перебувають у «підкоренні» у норм міжнародного права. Слід наголоси-
ти, що конституція держави, яка втілює її суверенітет, не може автоматично бути «підкореною чи 
підпорядкованою» нормам міжнародного права, міжнародним договорам, які укладені державою 
з іншими членами світової спільноти. Зрозуміло, що означені проблеми нині вимагають від на-
укового осередку ретельного вивчення, обговорення, відповідного толерантного дискутування з 
метою збереження людської цивілізації та утвердження ідеалів світового порядку.

Список використаних джерел

1. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Куньч. — Тернопіль : Навчальна кни-
га — Богдан, 2005. — 848 c.

2. Filozofia prawa w pytaniach I odpowiedziach / pod red. J. Zajadlo і K. Zeidlera. — Wydanie 1. — Warszawa, 
2013.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / голов. ред. В. Т. Бусел. — 
К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — 1728 c.

4. Jablonska-Bonca J. Wprowadzenie do prawa. Introduction to law / J. Jablonska-Bonca. — Warszawa, 
2008. 

Оніщенко н. м. Співвідношення та узгодженість внутрішньодержавного і міжнародного права: сучасні 
реалії

Проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права завжди були у центрі ува-
ги представників науки. Втім, вони набули особливого громадянського «звучання» у часи суспільного 
неспокою.

У статті розглянуто питання щодо концепції співвідношення внутрішньодержавного і міжнарод-
ного права в контексті примату міжнародного права; загальних принципів міжнародного права в 
контекс ті захисту прав, свобод і законних інтересів особи; форм взаємодії внутрішньодержавного і 
міжнародного права; природи норм міжнародного права (універсальні та партикулярні норми).

Особливий вектор розгляду — питання, присвячені трансформації (прямій та опосередкованій) 
норм міжнародного права у внутрішньодержавне законодавство.

Ключові слова: внутрішньодержавне право, міжнародне право, пряма трансформація, опосередко-
вана трансформація, концепція примата міжнародного права.

Онищенко н. н. Соотношение и согласованность внутригосударственного и международного права: 
современные реалии

Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права всегда были в центре 
внимания представителей науки. Впрочем, они приобрели особое гражданского «звучание» во време-
на общественного беспокойства.
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В статье рассмотрен вопрос о концепции соотношения внутригосударственного и международ-
ного права в контексте примата международного права; общих принципов международного права 
в контексте защиты прав, свобод и законных интересов человека; форм взаимодействия внутриго-
сударственного и международного права; природы норм международного права (универсальные и 
партикулярные нормы).

Особый вектор рассмотрения — вопросы, посвященные трансформации (прямой и опосредован-
ной) норм международного права во внутригосударственное законодательство.

Ключевые слова: внутригосударственное право, международное право, прямая трансформация, 
опосредованная трансформация, концепция примата международного права.

Onishenko N. Correlation and consistency of national and international law: modern realities
The problems of the relationship between international and domestic law have always been at the center 

of attention of science. However, they have become an civil «sound» in times of social unrest.
The questions on the concept of value of domestic and international law in the context of the primacy 

of international law; the general principles of international law in the context of protection of rights, freedoms 
and lawful interests of individuals; forms of interaction between domestic and international law; the nature 
of international law (universal and Particular rules).

Particular consideration vector — an issue devoted to the transformation (direct and indirect) of international 
law into domestic legislation.

Key words: national law, international law, the direct transformation, mediated transformation, the concept 
of the primacy of international law.
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ЦІннІСнО-пРАвОвІ ЗАСАДИ  
ІнТЕГРАЦІЙнОГО пРОЦЕСУ в УКРАЇнІ

Дослідження проблеми ціннісно-правових засад інтеграційного процесу в Україні треба 
здійснювати, по-перше, на підставі розуміння ціннісно-правових засад загалом, по-друге, 

з’ясування сутності інтеграційного процесу в Україні і, по-третє, впливу ціннісно-правових засад 
на інтеграційний процес в Україні.

Отже, щодо розуміння ціннісно-правових засад загалом загальновідомо, що цінність будь-
якого правового явища вивчається аксіологією права. Звідси «аксіологія права» (від грец. aksia — 
цінність і logos — слово, вчення) — система теоретичних понять, висновків, концепцій щодо цін-
ності права. Цінність права — це його позитивна значущість (роль) у задоволенні потреб учасників 
суспільного життя. Вона формується стосовно кожної людини (особистісна цінність), соціальних 
спільнот та об’єднань (групова цінність) і, зрештою, суспільства в цілому (загально соціальна цін-
ність) [1, с. 74]. Аналогічні визначення аксіології права, а відповідно й цінності права та інших 
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правових явищ, можна зустріти і в інших довідкових виданнях [2, с. 33]. Тобто на основі наведено-
го та інших розумінь цього правового явища можна впевнено стверджувати, що ціннісно-правові 
засади будь-якого правового явища, у тому числі й інтеграційного процесу в Україні, криються 
у їх можливості задовольняти потреби та інтереси кожної людини (особистісна цінність інтегра-
ційного процесу в Україні), соціальних спільнот та об’єднань (групова цінність інтеграційного 
процесу в Україні), суспільства в цілому (загальносоціальна цінність інтеграційного процесу в 
Україні).

Досліджуючи сутність інтеграційного процесу в Україні, хотілося б насамперед зазначити, що 
термін «інтеграція» означає: а) стан пов’язаності окремих диференційованих частин в ціле; б) про-
цес відновлення цілісності, возз’єднання, взаємного зближення і утворення взаємозв’язків, який 
призводить до такого стану [3, с. 133].

Існують різні форми інтеграції, але безумовним є те, що політична, економічна, культурна та 
інші її види зумовлюють інтеграцію у правовій сфері. Найбільш наочною є така, що здійснюється 
у межах Ради європи і європейського Союзу (далі — єС), призначенням якої є об’єднання наці-
ональних правових систем європи в єдиний геоправовий простір [4, с. 108]. Ми поділяємо думку 
Н. Пархоменко про те, що «світ на порозі створення нової моделі права — світової глобальної 
правової системи, на підставі зближення і досягнення одноманітності внутрішньодержавних та 
міжнародних систем на основі єдиних норм, стандартів, юридичних принципів» [5, с. 292].

При цьому будь-яка країна, що інтегрується, має чітко визначитись із пріоритетами інтеграції 
і не змінювати їх щоразу, залежно від зміни політичної еліти, її симпатій або антипатій, мате-
ріальних чи інших переваг, які надаються або обіцяються. Загальновідомо, що Україна тривалий 
час інтегрувалася до єС [6]. Правовою основою такої інтеграції є Угода про партнерство і співро-
бітництво між Україною, європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 черв-
ня 1994 р. [7] та Договір про єС від 7 лютого 1992 р. [8, с. 9–46].

30 березня 2012 р. Україна парафувала Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та європейським Союзом і його державами — членами, з іншої сторони [9]. Відповідно до 
цього у вітчизняне право має бути включено норми права єС, насамперед норми Договору 
про єС від 7 лютого 1992 р., адже змістом Угоди про асоціацію є взаємні права та обов’язки, 
спільні процедури їх реалізації. До того ж варто зважати на те, що Угода про асоціацію пе-
редбачає інтеграцію права єС та України у формі «гнучких» і «жорстких» зобов’язань. Вона 
передбачає деталізацію переліку законодавчих актів єС, що підлягають імплементації в за-
конодавство України, в чітко визначені строки, а в певних сферах суспільних відносин, на-
приклад, захисту права інтелектуальної власності, конкуренції, запроваджується уніфіковане 
законодавство [10, с. 147–155].

1 листопада 2011 р. набрав чинності Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво 
між Україною і європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду 
між Україною та європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в про-
грамах Співтовариства від 22 листопада 2010 р. [11], який забезпечив Україні можливість стати 
повноправним учасником 23 галузевих програм у різних сферах життєдіяльності єС, що зумов-
лює необхідність інтеграції вітчизняного права.

Інтеграція — це об’єктивний процес розвитку будь-якого суспільства, держави, права, 
оскільки в сучасному світі майже не залишилося ізольованих від загальносвітових процесів і 
проблем спільностей людей, об’єднаних у державні утворення. Повноцінне громадянське сус-
пільство та правову державу, які є орієнтирами розвитку України відповідно до ст. 1 Основного 
Закону [12, с. 5], не можна побудувати без взаємодії з іншими державами та державними союза-
ми. Необхідно лише вибрати найкращих суб’єктів для інтеграції, найбільш оптимальні шляхи 
здійснення цього процесу, але, на жаль, це питання, як правило, вирішують політики, а не гро-
мадяни країни, свідченням чого є вітчизняна практика.

Таким чином, інтеграційний процес в Україні — це об’єктивна, системна та стадійна діяль-
ність з об’єднання різноманітних елементів (частин) системи права, системи нормативно-право-
вих актів, системи законодавства та національних правових систем в одне ціле з метою утворення 
єдиного правового простору шляхом запровадження одноманітних правових моделей (правових 
стандартів) регулювання та охорони суспільних відносин.
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Інтеграційний процес в Україні може здійснюватися у таких формах (способах):
1. Уніфікація. «Юридична енциклопедія» передбачає, що «уніфікація в праві (франц. unification, 

від лат. unus — один, fecere — робити) — процес приведення чинного права до єдиної системи, 
усунення розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близь-
ких видів суспільних відносин. Зумовлена ускладненням суспільного життя і розвитком суспіль-
них відносин. Стосується як правотворчості, так і правозастосування» [13, с. 215]. Інколи, коли 
розглядають уніфікацію більш широко та різноаспектно, стверджують, що «…уніфікація україн-
ського законодавства — це детермінований практикою суспільного розвитку двоєдиний, суттє-
во формалізований процес, спрямований на усунення розбіжностей у регулюванні подібних або 
споріднених явищ і створення універсальних різнорівневих нормативних актів чи приписів, що 
справляють вплив на стан усієї системи законодавства» [14, с. 172].

Тобто сутність уніфікації фактично зводиться до потреби вироблення уніфікованих правових 
моделей у певних галузях законодавства, знаходженні найбільш оптимальних шляхів урегулю-
вання однотипних відносин з урахуванням їх спільних властивостей і якостей та відпрацювання 
на цій основі правоположень (норм і принципів права), що здатні уніфікуватися. Отже, уніфі-
кація — це процес приведення якогось об’єкта у відповідну одноманітність з іншими об’єктами. 
Загальновизнано, що уніфікація є найбільш ефективним способом інтеграції; 

2. Гармонізація. Назва цієї форми походить від поняття «гармонія», яка (грец. harmonia —
зв’язок, розміреність)) й означає «узгодженість частин єдиного цілого» [15, с. 110]. Відповідно 
до «Міжнародної поліцейської енциклопедії» «у правовій літературі зміст цього терміна фахівця-
ми визначається по-різному: як загальновживане — приведення у відповідність, узгодження; як 
процес приведення внутрішнього законодавства України у відповідність з нормами міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; як запозичення до-
свіду іноземних країн при розробленні національного законодавства; як обов’язкове приведення 
національного законодавства у відповідність з рішеннями об’єднань держав, до яких ці держави 
входять; як “м’яке”, юридично не обов’язкове зобов’язання України врахувати при розробленні 
свого законодавства норми європейського Союзу тощо» [16, с. 79–80]. 

Отже, гармонізація, на відмінну від уніфікації, не вимагає від держави чи іншого суб’єкта ухва-
лення одноманітних норм, принципів та інститутів права. Вона передбачає, щоб держави чи інші 
суб’єкти лише застосовували подібні (схожі) норми, принципи та інститути права.

Ще одне зауваження щодо співвідношення уніфікації та гармонізації. Зрозуміло, що уніфіка-
ція передбачає більш високий та якісний рівень інтеграції права, а тому гармонізація реалізується 
тоді, коли уніфікація зовсім неможлива, надзвичайно ускладнена або рівень розвитку права краї-
ни не готовий до її здійснення. Це треба враховувати при здійснення інтеграційного процесу в 
Україні;

3. Адаптація. Адаптація (від лат. adapto — пристосовую) — процес пристосування до умов 
зовнішнього середовища, що змінюються [17]. Розглядаючи адаптаційну форму інтеграційно-
го процесу в Україні, не можна не згадати про Концепцію Загальнодержавної програми адап-
тації законодавства України до законодавства європейського Союзу, схвалену Законом України 
від 21 листопада 2002 р. № 228-IV «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації за-
конодавства України до законодавства європейського Союзу», яка передбачає, що «адаптація 
законодавства України до законодавства європейського Союзу — це поетапне прийняття та 
впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства 
європейського Союзу», а «державна політика України щодо адаптації законодавства формується 
як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підхо-
дів до нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства європейського Союзу 
при нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для 
інституційного, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення 
процесу адаптації законодавства України» [18].

Отже, сутність адаптації полягає в наближенні національного законодавства чи окремих пра-
вових актів, що, як правило, утворюють самостійний інститут, до якогось одного, типового пра-
вового акта чи визначеної системи законодавства. Можна стверджувати, що, на відміну від уніфі-
кації, згідно з якою мають утворюватися та прийматися однакові норми, принципи та інститути 
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права й гармонізації, що вимагає застосування подібних норм, принципів та інститутів права, 
адаптація — це лише наближення національного права, законодавства, окремих правових актів 
до певної моделі.

Окрім цього, доречною є думка, яка здебільшого обґрунтовується у міжнародному праві та 
відповідно до якої про гармонізацію може йтися, коли країна вже є членом якогось інтеграцій-
ного об’єднання, а про адаптацію, коли вона лише намагається в нього вступити [19, с. 106–112]. 
У цьому контексті ми поділяємо думку І. Яковюка, який стверджує, що якщо гармонізація за-
конодавства єС — це передбачена установчими договорами цілеспрямована взаємна розробка 
загальноєвропейських правових стандартів, які не мають аналогів у національному законодавстві 
(про цей змістовний аспект гармонізації вітчизняні дослідники зазвичай забувають констатува-
ти), і наступне приведення законодавства усіх держав-членів у відповідність до них, то адапта-
ція — це реалізація добровільно прийнятого на себе третьою державою або державою — членом 
єС, що на передвступному етапі не завершила цю діяльність, обов’язку щодо одностороннього 
приведення свого законодавства у відповідність до законодавства єС, що здійснюється на під-
ставі спеціальних угод і під контролем інститутів єС [20, с. 260];

4. Стандартизація. Загалом стандарт (від англ. standard — норма, зразок) у широкому розу-
мінні цього слова — зразок, еталон, модель, що приймається як вихідне для співставлення із ним 
інших схожих об’єктів [21]. Частина 1 ст. 1 Закону України від 17 травня 2001 р. № 2408-III «Про 
стандартизацію» встановлює, що «стандарт — це документ, розроблений на основі консенсусу 
та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багато-
разового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її 
результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є не обов’язковим. 
Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетуван-
ня, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги». Відповідно до цього вищезгада-
ний Закон передбачає, що «стандартизація — це діяльність, що полягає у встановленні положень 
для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою до-
сягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення 
ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню 
бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву» [22].

Отже, сутність цієї форми інтеграційного процесу полягає в тому, що на її підставі право, за-
конодавство приводиться у відповідність до певних загальновизнаних правових стандартів. Вона 
передбачає встановлення єдиних, мінімальних, модельних вимог до правового врегулювання тих 
чи інших суспільних відносин. Ми поділяємо думку Л. Луць, що «…під правовими стандартами 
слід розуміти сукупність єдиних, типових принципів та правил поведінки суб’єктів права, що за-
фіксовані в основних нормативно-правових актах та інших джерелах права», а «…загальновизнані 
європейські правові стандарти — це єдині типові принципи і правила поведінки суб’єктів права, 
які зафіксовані в основних джерелах права регіональних міждержавно-правових систем і є міні-
мальними обов’язковими вимогами до національних правових систем» [4, с. 113].

Уніфікація, гармонізація, адаптація та стандартизація — це самостійні способи правової інтег-
рації. Вони мають дуже багато спільного, що зумовлюється єдністю тих форм, у яких вони від-
буваються, способами і засобами їх здійснення, єдиною метою, яку вони ставлять — зближення 
правових систем різних країн, формування одноманітного, схожого або наближеного права та 
законодавства. Це слід враховувати при підготовці та реалізації правових актів, що забезпечува-
тимуть входження України в те чи інше світове чи регіональне співтовариство. Беззаперечно, що 
частина із них має бути уніфікаційними, але в певних чітко визначених сферах суспільних від-
носин. При цьому уніфікація окремих сфер правового регулювання є і засобом гармонізації пра-
вової системи країни, у нашому випадку — України загалом. Проте на перших етапах інтеграції, 
куди б вона не здійснювалася, пріоритет має бути надано гармонізації та адаптації.

По-третє, досліджуючи вплив ціннісно-правових засад на інтеграційний процес в Україні хо-
тілося б звернути увагу на його складність. Для прикладу проаналізуємо Угоду про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р., що ратифікована За-
коном України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
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Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [23] а саме: ст. 64, яка зобов’язує Україну 
наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони тварин до за-
конодавства єС; ст. 84, у якій йдеться про поступове наближення до митного законодавства єС; 
ст. 114 «Адаптація законодавства», в якій визнається важливість адаптації чинного законодавства 
України до законодавства єС, Україна має забезпечувати, щоб існуючі закони та майбутнє зако-
нодавство поступово досягли сумісності з правовими надбаннями єС. При цьому передбачається 
навіть те, що адаптація розпочнеться з дати підписання Угоди і поступово пошириться на всі еле-
менти права єС; ст. 124, яка регламентує, що сторони визнають важливість наближення чинного 
законодавства України до права єС. Україна забезпечує поступове приведення своїх чинних за-
конів та майбутнього законодавства у відповідність до права єС. Майже аналогічні норми, які 
регламентують важливість наближення чинного законодавства України до законодавства єС, у 
різних сферах соціального життя і господарства, викладені у статтях 133, 138, 148, 322, 332, 394, 
397, 405, 417, 428, 474 Угоди.

Основоположними, на найближчу перспективу, для вітчизняного правотворця є статті 152–154 
Угоди, викладені у главі 8 «Державні закупівлі». Зокрема, ст. 152 «Планування адаптації зако-
нодавства» передбачає, що до початку адаптації законодавства Україна подає до Комітету з пи-
тань торгівлі комплексну «дорожню карту» з реалізації зазначеної глави із часовими графіками 
та ключовими поетапними результатами, що повинні включати всі реформи стосовно адапта-
ції законодавства та розвитку інституційного потенціалу. Вона повинна збігатися з етапами та 
часовими рамками, викладеними у додатках до Угоди; охоплювати всі аспекти реформування 
та загальні правові засади для імплементації у сфері державних закупівель. Після позитивного 
висновку Комітету з питань торгівлі розглядається як довідковий документ для реалізації по-
ложень цієї глави. єС докладатиме всіх зусиль для надання допомоги Україні в реалізації цієї 
дорожньої карти.

Стаття 153 «Адаптація законодавства» встановлює, що Україна має забезпечувати поступове 
приведення існуючого та майбутнього законодавства у сфері державних закупівель у відповід-
ність до правових положень єС. Адаптація законодавства здійснюється поетапно згідно з пері-
одами, визначеними у додатках, і у цьому процесі належна увага повинна приділятися відповід-
ному прецендентному праву європейського Суду та імплементаційним заходам європейської 
Комісії. Реалізація кожного періоду оцінюється Комітетом з питань торгівлі й після позитивної 
оцінки цим органом поєднуватиметься із взаємним наданням доступу до ринку. Комітет з питань 
торгівлі розпочинає оцінку наступного етапу адаптації лише після того, як завершені та схвалені 
заходи з імплементації попереднього етапу.

Стаття 154 «Доступ до ринку» регламентує, що ефективне і взаємне відкриття відповідних рин-
ків має здійснюватися поступово та одночасно. Протягом процесу адаптації законодавства рівень 
доступу до ринку, що надається Україною та єС на умовах взаємності, пов’язується з досягнутим 
прогресом адаптації законодавства.

Оригінальною у цьому розумінні є ст. 256 «Наближення законодавства та практика застосуван-
ня» Угоди про асоціацію, яка стосується наближення законодавства про конкуренцію та практи-
ки його застосування до права єС, а також в якій вказані правові акти або їх окремі статті і в який 
термін вони мають бути імплементовані до законодавства України.

Враховуючи викладене, можна із впевненістю стверджувати, що:
1. Інтеграційний процес в Україні ґрунтуватиметься на ціннісно-правових засадах, якщо 

буде здатним задовольняти потреби та інтереси кожної людини (особистісна цінність інтегра-
ційного процесу в Україні), соціальних спільнот та об’єднань (групова цінність інтеграційного 
процесу в Україні), суспільства у цілому (загальносоціальна цінність інтеграційного процесу в 
Україні); 

2. Найбільш наочною та вразливою є саме особиста цінність інтеграційного процесу в Україні. 
Вона найбільшою мірою визначатиме ставлення людей до інтеграційного процесу, його підтрим-
ку, несприйняття або навіть засудження;

3. Інтеграційний процес в Україні матиме цінність, тобто задовольнятиме потреби людини, 
якщо відзначатиметься системністю, стабільністю, логічністю, політичною незаангажованістю; 
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4. Інтеграційний процес в Україні повинен бути саме процесом, тобто складатися із обґрунто-
ваних, логічно поєднаних стадій. Він має передбачатися довгостроковим планом;

5. Має бути створена спеціальна інституція, яка б координувала, контролювала та відповідала 
за здійснення сучасного інтеграційного процесу в Україні;

6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом, європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони має стати 
модельним правовим актом для багатьох вітчизняних нормативно-правових та інших правових 
актів.

Список використаних джерел

1. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К. : Українська 
енциклопедія, 1998. — Т. 1 : А–Г. — 672 с.

2. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, 
Ю. С. Шемшученко. — К. : Ін Юре, 2003. — 1183 с.

3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Ста-
родобцева. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 479 с.

4. Луць Л. А. європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової сис-
теми України (теоретичні аспекти) : моногр. / Л. А. Луць. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, 2003. — 304 с.

5. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : моногр. / Н. М. Пархоменко. – 
К. : Юридична думка, 2008. — 336 с.

6. Про Основні напрями зовнішньої політики України : Постанова Верховної Ради України від 2 лип-
ня 1993 р. № 3360-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 37. — Ст. 379.

7. Угода про партнерство і співробітництво між Україною, європейськими співтовариствами та їх 
державами членами від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. — 2006. — № 24. — Ст. 1794.

8. Договір про європейський Союз від 7 лютого 1992 р. // Основи права європейського Союзу: нор-
мативні матеріали / за заг ред. М. В. Буроменського. — Х. : Фінн, 2010. — С. 9–46.

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом і його держава-
ми — членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://comeuroint.rada.
gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.

10. Анакина Т. Влияние политики Восточного партнерства на правоотношения Украины и Европей-
ского Союза / Т. Анакина // Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Пет-
ришин. — Х. : Право, 2014. — № 6. — 576 с.

11. Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і європейськими Співтова-
риствами та їх державами — членами про Рамкову угоду між Україною та європейським Союзом 
про загальні принципи участі України в програмах Союзу від 22 листопада 2010 р. // Офіційний 
вісник України. — 2011. — № 92. — Ст. 3360.

12. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 серп. 2012 р. (офіц. 
текст). — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2012. — 64 с.

13. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К. : Україн-
ська енциклопедія, 1998. — Т. 6 : Т–Я. — 2004. — 768 с.

14. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В. С. Журавський, О. В. Зай-
чук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко ; за заг. ред. В. С. Журавського. — К. : Юрінком Інтер, 
2003. — 296 с.

15. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. — 1-ше вид. — К. : Українська радянська 
енциклопедія, 1977. — 776 с.

16. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, 
В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. — К. : Ін Юре, 2005. — Т. 2 : Права людини у контексті поліцей-
ської діяльності. — 2005. — 1224 с.

17. Вікіпедія вільна енциклопедія. Адаптация [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF.

18. Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства євро-
пейського Союзу, схвалена Законом України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адап-
тації законодавства України до законодавства європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р. 
№ 228-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 3. — Ст. 12.



35• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Колодій А. М., Колодій О. А. Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні

19. Шемшученко Ю. С. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським 
правом / Ю. С. Шемшученко // Вісник академії правових наук України. — 2004. — № 3 (38). — 
С. 106–112.

20. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток 
України : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01; 12.0011 / І. В. Яковюк. — Х., 2013. — 474 с.

21. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Стандарт [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2.

22. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III // Відомості Верховної Ради 
України. — 2001. — № 31. — Ст. 145.

23. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом, європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 
2014 р., ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної 
Ради України. — 2014. — № 40. — Ст. 2021.

Колодій А. м., Колодій О. А. Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні
У статті досліджуються ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні шляхом 

з’ясування загального розуміння ціннісно-правових засад, аналізу сутності інтеграційного процесу в 
Україні та впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес в Україні. У зв’язку із цим форму-
люються висновки та пропозиції стосовно правової основи інтеграції до європейського Союзу, визна-
чення інтеграційного процесу в Україні, його форм, впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний 
процес в Україні.
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Колодий А. н., Колодий А. А. Ценностно-правовые основы интеграционного процесса в Украине
В статье исследуются ценностно-правовые основы интеграционного процесса в Украине путем 

рассмотрения общего понимания ценностно-правовых основ, анализа сущности интеграционно-
го процесса в Украине и влияния ценностно-правовых основ на интеграционный процесс в Украи-
не. В связи с этим формулируются выводы и предложения относительно правовой основы интегра-
ции в Европейский Союз, определения интеграционного процесса в Украине, его форм, влияния 
ценностно-правовых основ на интеграционный процесс в Украине.
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Kolodiy A., Kolodiy О. Value and legal basis of the integration process in Ukraine
The article examines the value and legal basis of the integration process in Ukraine by considering a common 

understanding of values and legal frameworks, analysis of the essence of the integration process in Ukraine and 
the impact of the value and legal basis for the integration process in Ukraine. In this regard, draws conclusions 
and proposals for the legal framework of integration into the European Union, the definition of the integration 
process in Ukraine, its form, the effect of the value and legal basis for the integration process in Ukraine.
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ЦІннІСТь пОРІвнЯльнОГО пРАвОЗнАвСТвА  
в СУЧАСнИх УмОвАх ІнТЕГРАЦІЇ  

нАЦІОнАльнИх пРАвОвИх СИСТЕм

Цінність порівняльного правознавства обумовлено не тільки сучасними процесами інтегра-
ції національних та інших правових систем, а й особливостями стану науки, філософії на-

уки, наукознавства та методології науки в умовах постмодерну, плюралізму культур та глобалізації 
людства. Гуманізація та компаративізація юридичної науки, надання їй загальнокультурного ви-
міру означає зміну самого типу наукового мислення, переосмислення його аксіологічного стату-
су, наповнення загальнолюдськими цінностями у їх співвідношенні з цінностями національної 
культури, особливостями ментальності народів, цивілізацій, визнанням їх багатоманітності та 
рівноправності [1, с. 128–138], застереженнями проти невиправданого нав’язування універсаль-
них теоретичних моделей, втрати національною правовою культурою своєї самобутності та своє-
рідності. 

Подібні проблеми, що існують в різних сферах суспільного життя, мають вирішувати науки 
компаративного спрямування, зокрема порівняльне правознавство, зростання цінності якого зу-
мовлено: сучасними реаліями українського права, його інтеграцією до європейського та світового 
правового простору, збереженням своєрідності вітчизняних правових традицій; особливостями 
розвитку філософських, теоретичних і методологічних засад юридичної науки в умовах постмо-
дерну та становлення пост-постмодерну тощо.

В Україні актуалізується практична, наукова, світоглядна, просвітницька зацікавленість у по-
рівняльному правознавстві, що породжує необхідність вивчення традицій вітчизняних порів-
няльно-правових досліджень, досвіду їх організації та здійснення в інших країнах, аксіологічного 
виміру порівняльно-правових досліджень з урахуванням тенденцій розвитку юридичної науки й 
правової реальності в умовах глобалізації. 

На початку ХХІ ст. проблемам розвитку порівняльно-правових досліджень присвячено знач-
ний обсяг наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених. Так, природа порівняльного право-
знавства як науки в загальнотеоретичній площині була осмислена у дисертаційних досліджен-
нях Х. Бехруза, О. Бигич, К. Вовраженцевої, С. Галюк, В. Дудченко, Л. Корчевної, І. Кривцової, 
О. Лисенко, Л. Луць, Ю. Оборотова та ін. 

Метою статті є спроба окреслити тільки ті площини ціннісного виміру порівняльно-правових 
досліджень, що зумовлені передусім пост-постмодерним світоглядом, розвитком постнекласич-
ної науки, формуванням на цій основі юридичної компаративістики як сучасного стану розвитку 
порівняльного правознавства. 

Аксіологічна тематика вивчення порівняльного правознавства охоплює значення його місця і 
ролі у системі юридичних та інших соціально-гуманітарних наук, правовій системі країни, ство-
рення відповідної інфраструктури, особливостей наукової мови, світогляду дослідників-компара-
тивістів, специфічності їх наукової професії та професійного навчання, що ґрунтуються на куль-
турній і національній своєрідності, досягнутих рівнях інформаційного, правового, економічного, 
політичного, культурного розвитку країни або певних регіонів, а також інші подібні проблеми. 

Світоглядно-філософська цінність сучасного порівняльного правознавства полягає у тому, що 
воно сприймає, втілює, адаптує до особливостей юридичної науки та правових реалій ідеї пост-
постмодерну, некласичної філософії, сприяє становленню компаративізму як однієї з форм су-
часного світогляду. Сучасне ставлення до основних ідей постмодернізму [5, с. 214–227] свідчить 
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про необхідність пошуку альтернативного світогляду, який, з одного боку, відображає діалектичну 
єдність модернізму і постмодернізму, а з другого — ті «новації», які виникли в останні десятиліття 
і становлять унікальність того нового, що нині зароджується і має назву «пост-постмодернізм», 
одним із проявів якого є компаративізм, який діалектично поєднує модернізм і постмодернізм, 
тим самим заперечуючи абсолютизацію універсальності модернізмом і плюральності постмодер-
нізмом. 

Компаративізм охоплює різні прояви світогляду (філософський, науковий, міфологічний, 
релігійний, практичний, повсякденний), своєрідно модифікуючись у кожному із них, зокрема, 
у філософії — як філософія компаративізму, компаративна філософія, у науці — як парадигма со-
ціально-гуманітарних наук або автономні дисципліни компаративного спрямування у різних со-
ціальних і гуманітарних науках, чи як теорія, поняття, метод, методологічний підхід — в окремих 
науках. 

Правовий компаративізм і, відповідно, філософія правового компаративізму відображають 
особливості прояву компаративізму у світоглядному і філософському осмисленні правової реаль-
ності, інакше кажучи, сприйняття, осмислення і ставлення через категорії «загальне і різне» до 
права у його часовому, просторовому, онтологічному, гносеологічному, аксіологічному та інших 
аспектах. Правовий компаративізм як світоглядний вимір правової реальності охоплює різнома-
ніття поглядів на право в єдності та відмінності знань, переконань, ціннісних орієнтацій, ідеалів, 
властивих різним соціальним суб’єктам у різних країнах та в різні часи, причому й право відобра-
жається в єдності та відмінності з іншими соціально-культурними явищами.

Наукознавче та компаративне сприйняття науки в цьому випадку займає «помірну» позицію 
між радикальними універсалізмом і залежністю національної науки від своєрідності країни, на-
голошує на її мінливості від країни до країни, від культури до культури і діалогічності становлення 
«світової» науки. 

Наукознавча цінність осмислення порівняльного правознавства у контексті юридичної ком-
паративістики як сучасного етапу його розвитку визначається тим, що воно, по-перше, є підтвер-
дженням змінюваності, динаміки, стрибкоподібності розвитку науки взагалі, по-друге, свідчить 
про розповсюдження компаративного підходу в наукознавстві, по-третє, задає модель досліджень 
юридичної науки взагалі й окремих юридичних наукових дисциплін зокрема. На основі періоди-
зації науки, запропонованої В. Стьопіним [7, с. 249–295], характеристика порівняльного право-
знавства в контексті домінуючих теоретичних підходів, притаманних певним періодам розвитку 
науки та її осмислення, може бути такою: класичному періоду розвитку науки була притаманна 
її онтолого-гносеологічна інтерпретація, яка обумовлювала й відповідне розуміння порівняль-
ного правознавства як автономної наукової дисципліни, визнання науковими тих спеціальних 
знань, які відповідали вимогам об’єктивності та істинності; у некласичний період домінуючою 
стає діяльнісно-інституційне розуміння науки, яке орієнтувало на інтерпретацію порівняльного 
правознавства як наукового методу, залежність спеціальних наукових знань від суб’єкта, науко-
вих досліджень, форм їх організації та наукових комунікацій; постнекласичний (сучасний) пе ріод 
виокремлюється синергетико-культурологічною інтерпретацією науки, а отже, й порівняльне 
правознавство як у своїх властивостях, так і формах осмислення набуває якостей юридичної ком-
паративістики.

Дослідження юридичної компаративістики в її часовому, просторовому та соціально-культур-
ному вимірах дає можливість представити її не тільки в контексті докласичної, класичної, некла-
сичної чи постнекласичної науки, а й у вигляді «світової», «інтернаціональної» та «національної» 
науки, виявити своєрідність її інтерпретацій і поширення в існуючих цивілізаціях і країнах світу, 
на різних етапах їх розвитку та в константах глобалізації та плюралізації світу, а також виокремити 
і закласти підвалини української юридичної компаративістики на основі всезагального, загаль-
ного, різного та унікального у співвідношеннях української та інших правових наук, «світової» 
культури, регіоналізації власне самого українського права тощо.

У просторовому вимірі цінність порівняльного правознавства полягає й у тому, що спонукаю-
чи до вивчення іноземного права, воно сприяє побудові правової карти світу, становленню гео-
графії права як окремої сфери юридичних наукових досліджень. Саме порівняльне правознавство 
акцентує увагу на тому, що вивчення іноземного права — це дослідження одиничного, у якому 
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міститься загальне, особливе й різне, але їх неможливо виявити й осмислювати поза зв’язками 
з іншими правопорядками, так само як важко уявити описання іноземного права поза його 
зв’язками з міжнародним правом, правовими реальностями інших країн в історії й сучасності. 

Природа порівняльного правознавства, особливості його становлення та розвитку визна-
чають його роль у побудові «карти світу юридичних наук», зокрема, дають підстави для одного 
з варіантів вирішення питання про співвідношення «світової» і «національної» юридичної на-
уки через осмислення взаємозв’язку порівняльного правознавства і правових сімей, «право-
вої карти світу», «карти світу юридичних наук», «карти світу порівняльного правознавства та 
його національних шкіл», у контексті якого вивчається не тільки те, яким чином порівняльне 
правознавство відображає правову реальність різних країн і їхніх об’єднань, а й як національні 
правові системи, правові сім’ї, міжнародне й регіональне право впливають на характеристики 
порівняльного правознавства, яке є одним із компонентів правової системи, правової реаль-
ності країни, проявом і формою взаємодії різних країн і цивілізацій. У географії порівняльного 
правознавства, як і в його концептуалізаціях та історії, проявляються плюралізм, множинність, 
своєрідність його розумінь, обумовленість їх мовою, культурою, правопорядками тієї або іншої 
країни, регіону, цивілізації.

Географічний «зріз» юридичної науки, який формується також на основі порівняльного право-
знавства, поряд із її порівняльною історією являє собою базові основи юридичної науки в універ-
сальних і загальних координатах простору й часу. Причому просторовий (географічний) аспект не 
слід обмежувати тільки «правовою географією світу», це може бути і «правова географія країни», 
регіону, континенту, що відображає, вивчає правовий простір у його фізичному вимірі, який не 
завжди збігається з географічними кордонами [6, с. 14].

Порівняльне правознавство орієнтує на розуміння «світової» науки в контексті таких форм її 
організації, як міжнародне співробітництво, діалог і полілог учених різних країн, під час якого в 
конкретно-історичній ситуації досягаються загальні підходи, рішення актуальних проблем світо-
вого і національного правового й культурного розвитку. Так, О. Кресін дослідив та обґрунтував 
значення порівняльного правознавства для становлення таких міжнародних об’єднань учених, як 
ЮНЕСКО, Міжнародна асоціація юридичних наук, Міжнародна академія порівняльного права 
та ін. [4, с. 256–272], тим самим підтвердив, що становлення загального у порівняльному право-
знавстві відбувається у напрямі від різноманітних підходів, думок, поглядів до встановлення за-
гального в реальному співробітництві, взаємодії вчених. 

Інтегративна та інноваційна цінність юридичної компаративістики багато в чому зумовлена 
тим, що її осмислення в аспекті інтеграції, взаємодії, проблематизації наук, у співвіднесенні з 
тим, що в правовій реальності з’явилося нового, показує, що правова реальність не «покриваєть-
ся» існуючими і побудованими на підставах «предметності» як юридичними, так і неюридичними 
науковими дисциплінами, внаслідок чого виникає низка нових наук, які відображають нові сфери 
правової реальності або які виокремлено з певних (базових) наук, або які є результатом інтеграції 
(синтезу) різних наук, чи, навпаки, які виокремлено з декількох на основі виділення синтезо-
ваного предмета. Так з’являються і починають розвиватися такі напрями міждисциплінарних та 
інших інтегрованих досліджень, як правова глобалістика, правова транзитологія, правова регіо-
налістика, правова футурологія, правова географія, правове країнознавство, а також дослідження 
у сферах транснаціонального, «світового» права.

Порівняльне правознавство не тільки суттєво розширює та урізноманітнює предметне «поле» 
юридичних наукових досліджень, а й поєднує відповідні правові явища з адекватними їх понят-
тями, науковими конструкціями [9, с. 266–277], наголошуючи на тому, що насамперед варто ви-
користовувати такі поняття, які дають можливість цілісно і структуровано представити і проана-
лізувати порівняльно-правову реальність. Наприклад, поряд із традиційним поняттям «правова 
система» у порівняльному правознавстві використовуються і поняття «правопорядок», «правова 
культура» [2, с. 222–232], «правова традиція» [3, с. 300–309], «правове життя» та ін. Ю. Шемшу-
ченко наголошує, що «порівняльне правознавство не применшує і не заперечує здобутки інших 
юридичних дисциплін, але саме воно, на мою думку, у співдії з останніми покликане стати сучас-
ним продуцентом основних концептів і термінів юридичних наук. Замість однозначного універ-
салізму, виплеканого цими науками протягом багатьох століть, воно несе в собі ідею плюральнос-
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ті світу, традицій і досвіду, виваженого, нетелеологічного ставлення до процесів конвергенції та 
дивергенції» [10, с. 20].

Інтегруюча цінність порівняльного правознавства визначається тим, що воно не претендує 
на «єдиність» у компаративному дослідженні права, оскільки подібні дослідження здійснюються 
й іншими компаративними соціально-гуманітарними науками, у предмет яких входить право-
ва реальність. Це породжує необхідність формування сфери правових компаративних наукових 
вивчень, які повинні охоплювати дослідження, здійснювані не тільки юристами, а й іншими 
суб’єктами пізнання, предметною основою яких є право у всіх його зв’язках і проявах (різно-
манітті), а методологічною основою — компаративний підхід, що інтегрує порівняння та інші 
подібні методи, а також відповідні знання. Юридичні компаративні дослідження при такому під-
ході розглядаються у взаємозв’язку з компаративними, правовими науковими дослідженнями, а 
також пізнанням права, які здійснюються на практиці, у безпосередньому житті, в інших поза-
наукових формах розуміння правової реальності і сфери її існування.

Методологічна цінність порівняльного правознавства зумовлена тим, що інтеграція юридич-
ної компаративістики у систему компаративних наук, сприйняття з відповідною трансформацією 
їх методологічного потенціалу, з одного боку, збагачує її методологію, адекватне сприйняття бага-
товимірності і багатоманітності правової реальності, а з другого — дозволяє зробити свій внесок 
у компаративістику. Кожна зі споріднених із правознавством соціально-гуманітарних наук надає 
можливість досліджувати право в певному контексті, у його пов’язаності з подібними соціаль-
ними явищами, а на їх перехресті виникають і в подальшому будуть виникати відповідні сфери 
міждисциплінарних компаративних досліджень права та юридичні наукові дисципліни як форма 
їх організації: географія права, компаративна історія права, компаративна юридична лінгвістика, 
компаративне правове літературознавство та мистецтвознавство тощо.

Методологічне значення порівняльного правознавства визначається, зокрема, тим, що на від-
міну від більшості інших юридичних наук воно має власний метод — компаративний підхід, який 
становить основу його методології, а тому воно: адаптує, модифікує загальнонауковий порівняль-
ний метод, компаративний підхід стосовно предмета і завдань юридичної науки; бере участь у їх 
подальшому вдосконаленні, тим самим робить свій внесок у методологію науки; здійснює теоре-
тичне осмислення і розробляє засоби, способи, прийоми і правила компаративної методології; 
розробляє методологічні рекомендації з її використання іншими юридичними науками; забезпе-
чує методологічний зв’язок юридичної науки та інших соціально-гуманітарних наук. 

Спроба окреслити деякі новели у розумінні цінності юридичної компаративістики як етапу 
розвитку сучасного порівняльного правознавства і юридичної науки, безумовно, не може охо-
пити все коло проблем цієї тематики і передбачає подальші юридичні, філософські і наукознавчі 
дослідження на основі теоретичних і методологічних підходів, що розробляються як в соціаль-
но-гуманітарних, так і юридичних науках, порівняльному правознавстві зокрема. В останньому 
випадку з виходом за межі науки (охоплення практичних, буденних та інших проявів компара-
тивізму), євро пейської цивілізації з охопленням неєвропейських цивілізацій, у яких наука не є 
домінуючою формою світогляду. Окрім того, в таких дослідженнях порівняльне правознавство як 
юридична наука може досліджуватися як знання, наукова діяльність, соціальний інститут, форма 
культури тощо.
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Тихомиров О. Д. Цінність порівняльного правознавства в сучасних умовах інтеграції національних 
правових систем

Основною метою статті є спроба осмислити цінність порівняльного правознавства в умовах фор-
мування світогляду пост-постмодерну, постнекласичного розвитку науки, діалогічної взаємодії націо-
нальних та інших правових систем. Виокремлено світоглядно-філософське, наукове, інтегративне, 
інноваційне та методологічне значення порівняльного правознавства.

Ключові слова: порівняльне правознавство, цінності, світогляд, філософія, наукознавство, методо-
логія, інтеграція юридичних наук, компаративізм, географія юридичної науки.

Тихомиров А. Д. Ценность сравнительного правоведения в современных условиях интеграции 
национальных правовых систем

Основной целью статьи является попытка осмыслить ценность сравнительного правоведения в 
условиях формирования мировоззрения пост-постмодерна, постнекласичного развития науки, диа-
логического взаимодействия национальных и других правовых систем. Выделены мировоззренческо-
философское, научное, интегративное, инновационное и методологическое значение сравнительного 
правоведения.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, ценности, мировоззрение, философия, науковеде-
ние, методология, интеграция юридических наук, компаративизм, география юридической науки.

Tikhomirov О. The value of comparative law in the modern integration of national legal systems
The main purpose of the article is an attempt to understand the value of comparative law in the emerging 

world of post-postmodern Postnonclassical of science, dialogic interaction and other national legal systems. 
Thesis there is determined ideological, philosophical, scientific, integrative, innovative and methodological 
significance of comparative law.

Key words: comparative law, values, worldview, philosophy, science of science, methodology, integration of 
Law, komparatyvizm, geography legal science.
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Введення у дію законів України від 1 липня 2014 р. «Про вищу освіту», від 2 березня 2015 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» та 

інших нормативно-правових актів вчергове засвідчило важливість для держави освітньо-науко-
вої сфери загалом, збереження інтелекту, який, на основі досвіду країн європи і світу, виступає 
у ролі стратегічного ресурсу сучасної цивілізації. Першочерговими завданнями, що стоять перед 
науково-педагогічними колективами вищих навчальних закладів, є питання поглиблення «уні-
верситетської автономії», «наукового супроводу навчального процесу», «зменшення максималь-
ного навантаження науково-педагогічних працівників», «збереження частки годин самостійної 
роботи студентів», поєднання освіти і наукових досліджень як одного з основних факторів забез-
печення постійної інновації навчально-виховного процесу. Вирішення цих завдань неможливе 
без удосконалення освітнього законодавства України. Пріоритетним напрямом розвитку україн-
ських університетів є інтеграція передусім до європейського простору освіти, посилення співпра-
ці з ВНЗ Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Литви, США, 
Японії, Китаю та ін.

Захід вже давно демонструє модель співпраці вищої школи і реального сектору, передусім ме-
ханізм взаємовигідного співробітництва університетів і бізнесу. У новому Законі України «Про 
вищу освіту» закладено деякі реальні механізми співпраці, серед яких норма про участь у роботі 
Національного агентства з забезпечення якості освіти працедавців, залучення їх до процесу під-
готовки програм, навчальних курсів тощо.

Стає дедалі очевиднішим, що без потужної науки неможливо бути конкурентоспроможним 
у європейському та світовому науково-освітньому просторі. 

На важливості використання науково-педагогічного потенціалу Національної академії наук 
України під час реалізації нового закону про вищу освіту наголосив її президент, академік Б. Па-
тон у доповіді на звітній сесії загальних зборів НАН України за підсумками 2009–2014 рр. Він 
також зазначив, що важливо «зберегти систему, за якою Академія, її провідні наукові установи 
мають можливість в повному обсязі, в тому числі на засадах держзамовлення, здійснювати під-
готовку наукових кадрів вищої кваліфікації» [1].

У той же час, як зазначено в Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Про стан та за-
конодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», схвалених Поста-
новою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII, наголошується: «У сучасних 
умовах наука та науково-технічна сфера відіграють визначальну роль у ефективному розвитку 
економік передових країн світу та якісному покращенні життя громадян. Стрімко зростає науко-
ємність ВВП, збільшується кількість зайнятих у науково-технічній сфері, нарощуються кошти на 
її фінансове та ресурсне забезпечення. Світовий ринок наукоємної продукції зростає в 2–2,5 раза 
швидше порівняно з темпами росту світової економіки.
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В Україні за роки незалежності наука втратила функції впливу на соціально-економічний роз-
виток держави, до критичного рівня знизився показник вітчизняного науково-технічного потен-
ціалу, що стало загрозою національній безпеці України.

На сьогодні серед зайнятого населення України частка вчених становить 0,49 відсотка, що 
у 3,5 раза менше, ніж 20 років тому. У 2011 році цей показник у Фінляндії становив 3,27 відсотка, 
у Данії — 3,16 відсотка, Ісландії — 2,96 відсотка, Туреччині — 0,68 відсотка. Втрачається зв’язок 
поколінь та перспективи сучасного розвитку науки.

Питома вага загального обсягу витрат на науково-технічну сферу в Україні у 2013 році стано-
вила 0,77 відсотка ВВП, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету — 0,33 відсотка ВВП. 
Водночас у 2012 році середній рівень обсягу витрат на наукові дослідження та розробки країн єС 
у ВВП становив 2,06 відсотка. Більшою частка витрат на дослідження та розробки була у Фін-
ляндії — 3,55 відсотка, Швеції — 3,41 відсотка, Данії — 2,99 відсотка, Німеччині — 2,92 відсотка, 
Австрії — 2,84 відсотка, Словенії — 2,80 відсотка, Франції — 2,26 відсотка, Бельгії — 2,24 відсотка, 
Естонії — 2,18 відсотка та Нідерландах — 2,16 відсотка.

Стійка тенденція до зменшення частки ВВП на витрати вітчизняної науки особливо загостри-
лася упродовж 2010–2013 років. Як наслідок, у 2014 році на науку заплановано видатки на рівні 
0,27 відсотка ВВП. Це найнижчий показник фінансування науки за весь час незалежності України.

Загальновідомо, що для самовідтворення наукової сфери її фінансування має проводитися на 
рівні не нижче 0,9 відсотка ВВП. Брак коштів та застарілість матеріально-технологічної бази на-
уки суттєво обмежують можливості проведення в Україні наукових досліджень та їх виконання на 
світовому рівні» [2]. 

Нещодавно Україна приєдналася як асоційований учасник до рамкової програми європейського 
Союзу (далі — єС) із досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Йдеться про найбільшу в історії семи-
річну, розраховану до 2020 р. спільну європейську програму з бюджетом до 80 млрд євро, ухвалюючи 
яку єС заявив про готовність покласти науку та інновації в основу свого подальшого розвитку.

Долучення до програми дає українським науковцям рівні з їхніми європейськими колегами 
права як при змаганні за численні гранти програми, так і при їх виконанні.

Міністерство освіти і науки України сподівається на те, що участь у програмі «Горизонт 2020» 
не лише дасть потужний імпульс розвиткові науки та високотехнологічних інновацій, а й природ-
ним шляхом змінить увесь ландшафт нашої науки, стане стимулом для учених із провідних ВНЗ 
та наукових установ працювати у європейському правовому полі. Розвиток «високих технологій» 
(зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити Україні половину ВВП. Задля реалізації таких мож-
ливостей треба максимально сприяти поєднанню науки, освіти та інноваційного виробництва. 
У комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України зареєстровано проект Закону України 
«Про реалізацію експерименту в навчальній сфері інформаційно-комунікаційних технологій з 
метою підвищення рівня компетентностей».

У названій вище Постанові Верховної Ради України позитивно оцінено законодавство у нау-
ково-технічній сфері у перші десятиріччя незалежності України, що загалом створило сприятливі 
умови для розвитку вітчизняної науки та економіки держави, водночас наголошено, що «шляхом 
внесення змін та призупинення діючих норм законів воно втратило стимулюючі чинники роз-
витку науки, особливо в частині реалізації прикладних розробок, їх упровадження та створення 
ринку інтелектуальної власності» [2]. У ній також зазначено, що Державна казначейська служба 
України безпідставно обмежує та затримує перерахунок коштів наукових установ та вищих на-
вчальних закладів, зароблених за рахунок грантів, договорів з іноземними партнерами, як на-
слідок зривається їхня участь у міжнародних програмах наукових досліджень, зокрема у науковій 
програмі єС «Горизонт 2020» [2].

Тому серед негайних та ефективних заходів, спрямованих на збереження існуючого науково-
технічного потенціалу України та підвищення ефективності його використання для подолання 
кризових явищ в економічному та соціальному житті, передбачено створення «чіткої законодав-
чої та нормативно-правової бази», оскільки без «ефективної інституційної системи її викорис-
тання швидко втрачаються можливості належним чином розвивати наукові дослідження, опе-
ративно впроваджувати їх результати, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та 
ефективно використовувати їх у національних інтересах» [2].



43• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства

Аналіз філософської, політологічної та педагогічної літератури останніх років свідчить, що 
розробці методологічних та інших проблем науки та освіти приділяється значна увага у працях 
В. Андрущенка, І. Зязюна, є. Краснякова, В. Кременя, В. Литвина, М. Михальченка, С. Ніко-
лаєнка, В. Савельєва, Т. Фінікова та ін.

У цьому контексті в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України було опублі-
ковано низку комплексних та індивідуальних монографій (В. Журавський, О. Зайчук, О. Копи-
ленко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, В. Сіренко, Ю. Шемшученко та ін.). 

Останнім часом серед українських науковців посилилася увага до вивчення проблем освітньо-
го права. Зокрема, варто назвати докторську дисертацію А. Гуза «Становлення та розвиток шкіль-
ної правової освіти в Україні (1991–2007 рр.): історичний і теоретико-методологічний аспект», 
а також кандидатські дисертації з цієї проблематики, захищені І. Геєць, Н. Дубчак, О. Кархут, 
Н. Опольською, І. Сагайдак, С. Шитим та ін. 

«Освітнє право» України, яке, на нашу думку, поки що перебуває на стадії формування як 
окрема нова самостійна спеціальна галузь права, повинно бути адаптоване, «працювати на ви-
передження» у пошуках відповіді на виклики майбутнього. Фахівець вже недалекого майбутнього 
повинен вирізнятися особливою мобільністю, здатністю адаптуватися до швидкоплинних змін 
умов життя, культурного середовища і колективів, опанування нових професій. Освітнє право 
України повинно орієнтуватися на показники глобальної мобільності людини, головними серед 
яких є універсальна освіта, здатність працювати у напруженому ритмі, мобілізуватися і вчитися 
все життя. За такого підходу до глобальної людини, безперечно, у жертву будуть принесені пе-
редусім права людини, які забезпечують її існування як вищої соціальної цінності (економічні, 
соціальні, культурні та ін.).

До системи цих прав за Конституцією України належать: право на працю (ст. 43); на страйк 
(ст. 44); на відпочинок (ст. 45); на соціальний захист (ст. 46); на житло (ст. 47); на достатній жит-
тєвий рівень (ст. 48); на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування (ст. 49); на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50) [3, с. 159]. 

Останнім часом для окремих категорій працівників актуалізувалася проблема забезпечення 
права на соціальний захист, яка включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття із незалежних від них обста-
вин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

У книзі «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні» наголо-
шується, що це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, при-
ватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 
забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (ст. 46 
Конституції України).

Видами соціального захисту є: матеріальне забезпечення; соціальне обслуговування; вста-
новлення особливих правових режимів щодо реалізації соціальних прав громадян. Конкретними 
формами соціального забезпечення є: пенсійне забезпечення; забезпечення допомогами; забез-
печення догляду та надання пільг. Серед випадків, з якими закони пов’язують виникнення права 
громадян на той чи інший вид соціального захисту, ст. 46 Конституції України встановлює такі 
юридичні факти: повна, часткова або тимчасова втрата працездатності; втрата годувальника; без-
робіття із незалежних від особи обставин, старість та ін.; народження дитини; смерть громадяни-
на; факт роботи на певних посадах чи за певних умов; утримання трьох і більше дітей; наявність 
неповної сім’ї; статус особи.

Під умовами надання певного виду соціального захисту маються на увазі юридичні факти, які 
визначають якісні характеристики того чи іншого виду, тобто впливають на його розмір. Наприк-
лад, для пенсійного забезпечення: тривалість суспільно-корисної діяльності, група інвалідності, 
заробіток заявника чи годувальника, сімейний стан, наявність утриманців, норматив розрахунку. 
Для забезпечення певного догляду: статус особи, яка забезпечує догляд. 
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Правовою основою функціонування державної системи соціального страхування є Осно-
ви законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січ-
ня 1998 р. з наступними змінами і доповненнями, закони України від 23 вересня 1999 р. «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», від 2 березня 2000 р. «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», від 18 січня 2001 р. 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», від 9 липня 2003 р. «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з наступними змінами і доповненнями та 
інші законодавчі акти. Відповідно до цих актів пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, 
що є основним джерелом існування і мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожит-
кового мінімуму, встановленого законодавством.

Крім соціального страхування, чинним законодавством передбачено виплату соціальної 
допомоги непрацездатним, малозабезпеченим громадянам і найменш захищеним категоріям 
населення за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Це виплата соціальної пенсії 
особам, що не мають права на трудову пенсію, надання допомоги і пільг сім’ям, що виховують 
дітей, обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у будинках-
інтернатах і допомоги вдома, надання натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам 
шляхом забезпечення безоплатними обідами, одягом, паливом, пільгами щодо квартирної пла-
ти тощо [3, с. 165–166].

Також для учнів і студентів законодавством передбачено такі пільги, як безоплатне харчування 
у початкових школах, безоплатне підвезення учнів сільських шкіл до місця навчання, зменшена 
оплата проїзду на залізничному транспорті, пільгова оплата проживання у гуртожитках тощо. 

Певні гарантії передбачаються законодавством для педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників, зокрема: створення належних умов праці, побуту та відпочинку, медичне обслуговуван-
ня, правовий, соціальний, професійний захист; підвищення кваліфікації; встановлення вищих 
посадових окладів за наукові ступені та вчені звання; заборона залучати учасників навчально-
вихов ного процесу до робіт, не пов’язаних із навчанням, і відволікати від виконання професійних 
обов’язків, крім випадків, передбачених законом [3, с. 176].

Поділяємо думку авторів монографії «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспек-
тиви» Н. Оніщенко та Н. Пархоменко про те, що «в центрі уваги юридичної науки сьогодні мають 
бути проблеми, пов’язані з відсутністю системного правового регулювання, правової конкретиза-
ції та реалізації положень про демократичну, соціально-правову державу, забезпечення державою 
не лише внутрішнього порядку і зовнішньої безпеки, а й відповідальності за добробут громадян, 
наповнення конституційного положення щодо визнання України соціальною державою, реаль-
ним змістом.

Крім того, має бути системно осмисленим підхід до людини не тільки як до індивіда з від-
повідними споживацькими інтересами, а як унікальної особистості, потенціал якої може бути 
реалізований лише у відповідному культурно-правовому середовищі. Йдеться також про вплив 
соціокультурного чинника на становлення правової системи і зворотного впливу правової систе-
ми на соціокультурну сферу» [4, с. 5–6].

Також науковці зазначають: «У конституціях ряду держав, у тому числі і в Україні, проголо-
шується утвердження соціальної держави. Цей тип організації державного і суспільного життя 
засновано на пріоритеті соціальних цінностей, насамперед права людини на гідне життя. Кон-
цептуальне ядро теорії соціальної держави складає положення про зростаючу відповідальність 
держави за добробут, розвиток і безпеку громадян. Правова система покликана вирішувати со-
ціальні, міжнаціональні та інші конфлікти на підставі поваги інтересів і вимог всіх суб’єктів сус-
пільного життя, національної солідарності, забезпечення національної злагоди, громадянського 
миру, надання соціальної орієнтації розвитку економіки. Правова система розглядається як умова 
формування цивілізованого суспільства, в якому основним призначенням держави є служіння 
йому (суспільству), забезпечення “цивілізованого” способу життя» [4, с. 25].

Водночас у монографії наголошено, що «слід врахувати і те, що реалізація ідеї соціальної дер-
жави пов’язана з певними негативними моментами, зокрема:
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• непомірні державні витрати на соціальну сферу можуть призвести до економічної кризи, 
обвалу економіки;

• завжди залишається можливість надмірних соціальних претензій населення, що може по-
слаблювати принцип власної відповідальності громадян» [4, с. 28].

Автори акцентують увагу на необхідності формування системи права і правової системи, яке 
не завершилося, а перебуває на стадії оновлення, а також кодифікації базових галузей права. 
Вони вказують на те, що потребують «невідкладної розробки і прийняття кодекси або закони, 
спрямовані на реалізацію соціальних, культурних та інших прав і свобод людини та громадянина: 
Кодекс про працю України, Кодекс про ядерну безпеку України, Екологічний кодекс України, 
Соціальний кодекс України, Кодекс про охорону здоров’я громадян України тощо. Недостат-
ньо врегульованою залишається і духовна сфера: потребують нових або оновлених законів сфера 
інфор мації, культури, охорони культурної спадщини та ін.» [4, с. 107]. До згаданого переліку ціл-
ком справедливо можна віднести й «освітнє право».

Зокрема, Н. Оніщенко та О. Зайчук наголошують на тому, що «право — це цілісна атрибутив-
на характеристика суспільства, чинник впорядкування його життя в конкретному специфічному 
аспекті. Соціум, проаналізований з погляду того, як в ньому функціонує право, і являє собою 
правову систему як практичний механізм правового регулювання — подібно до того, як проана-
лізований з погляду здійснення в ньому продуктивно виробничої функції він дає уявлення про 
його економічну систему (устрій), а розглянутий з точки зору його владної організації — про його 
політичну систему» [5, с. 165]. 

Говорячи про «освітнє право», треба звернути увагу на багато складних питань і розмаїття від-
носин у галузі освіти, які регулюються не лише правовими, а й іншими соціальними нормами, а 
також включають у себе велику кількість методичних вимог.

Слід зауважити, що у галузі освіти виникають різноманітні відносини: щодо управління освіт-
німи закладами, які врегульовуються нормами адміністративного права; податкові відносини — 
нормами фінансового права; майнові відносини — нормами цивільного права; трудові відноси-
ни, які виникають між професорсько-викладацьким складом, іншими співробітниками, з одного 
боку, й освітнім закладом, з другого боку, — нормами трудового права; питання працюючих пен-
сіонерів — правом соціального забезпечення тощо. Але найголовнішими є ті відносини, які ви-
никають у процесі освіти між викладачами і студентами. Зазначені відносини також регулюються 
певними соціальними нормами і принципами. Їхня природа передусім пов’язана із фактором пе-
редачі інформації. Весь процес викладання в Україні відбувається у межах конституційних сво-
бод, наукової та інших видів творчості. Право на освіту гарантовано ст. 53 Конституції України, 
тобто в системі предмета регулювання «освітнього права» особливе значення мають норми кон-
ституційного права, пов’язані з реалізацією учнями і студентами свого конституційного права на 
освіту.

У сучасній юридичній літературі право на освіту, поряд із правом на навчання рідною мовою, 
свободою наукової, технічної та художньої творчості, відноситься до культурних прав і свобод, які 
передбачають можливість збереження та розвитку національної самобутності людини, доступу 
до досягнень свого народу, всього людства, їх засвоєння та використання, участь у подальшому 
їх розвитку, можливість участі у науковому житті тощо [6, с. 51]. Також існує думка, що право на 
освіту належить до соціальних прав. Звичайно, соціальний зміст присутній у будь-якому праві 
людини, так само, як і економічна складова є у змісті різних прав людини, а не лише у праві на 
освіту. Найповніше соціальні фактори права на освіту проявляються через його трактування як 
основи культурних прав людини і громадянина. Права людини умовно можна кваліфікувати на 
основі сфери їх реалізації. У цьому контексті у соціальній сфері реалізується право на працю, 
соціальне забезпечення, житло, відпочинок, охорону материнства і дитинства, належний життє-
вий рівень тощо. Право на освіту посідає центральне місце серед культурних прав, без нього зна-
чущість інших знижується або взагалі втрачається. Іноді в юридичній літературі можна зустріти 
класифікації, у яких виділяються соціально-економічні права, соціокультурні права і свободи та 
ін. [7, с. 93–94].

Ситуація, що склалася в нашій країні, все частіше змушує говорити про виживання науки, 
а не про її розвиток. Прийняте Верховною Радою України нове пенсійне законодавство також 
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не сприяє зростанню престижності праці науково-педагогічного працівника. Низькі зарплати і 
відсутність перспектив гальмують приплив талановитої молоді у науково-педагогічну сферу. 

У зазначеному контексті Постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII 
серед низки інших важливих заходів влади Міністерству соціальної політики України доручено 
«підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України з підвищення соці-
ального статусу наукових працівників і вчених, їхньої мотивації до наукової діяльності», а також 
«концепцію державної цільової програми щодо житла для молодих учених, спрямованої на ство-
рення сприятливих умов для роботи молоді в науковій сфері, яка у тому числі передбачатиме ме-
ханізми надання державної іпотеки на особливих умовах молодим ученим, доступних кредитів на 
придбання житла, пропозиції щодо надання службового житла тощо» [2].

Положення Закону України від 2 березня 2015 р. № 213-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» торкнулися значної частини діячів 
науки, викладачів вищих навчальних закладів, які мають право на отримання так званої наукової 
пенсії.

Нововведення, які вводяться у пенсійне забезпечення, мають, за підрахунками Міністерства 
соціальної політики України, зекономити 3,9 млрд грн. Але чи реальною є обіцянка поновлення 
попереднього рівня пенсій у 2016 р., адже зобов’язання держави перед різними пенсійними про-
грамами (доплата до надбавок та підвищень, передбачених різними законами України) становить 
61,8 млрд грн, а дефіцит бюджету Пенсійного фонду України визначено у розмірі 15,1 млрд грн [8].

Відомо, що основною передумовою забезпечення стабільності соціальних виплат є реальний 
сектор економіки, її нормальний розвиток. Вже з 1 грудня 2015 р. Урядом України, як резуль-
тат реалізації реформ, закладено 13 % підвищення зарплат і пенсій. Тож зростання невід’ємно 
пов’язано з реалізацією і розвитком реальних економічних реформ, передусім створенням умов 
для ведення вільного бізнесу, боротьбою з корупцією, рейдерством. 

Головним мотивом відміни спецпенсій з точки зору авторів пенсійної реформи є встановлення 
соціальної справедливості і пошук нових джерел наповнення Пенсійного фонду України. На дум-
ку Міністра соціальної політики України П. Розенка, яку він озвучив у прямому ефірі радіо «Ера» 
31 березня 2015 р., не можуть бути різні нарахування у звичайної людини (15 %) та, наприклад, 
у суддів (90 %). У зв’язку із цим Пенсійний фонд Україи готує проект закону про єдиний спосіб 
нарахування пенсій відповідно до Закону України «Про єдине загальне пенсійне страхування».

Однак у зазначеному контексті не треба забувати про «заморожену» протягом багатьох років 
ст. 57 Закону України «Про освіту», яка передбачає пенсію для освітян не нижче, ніж середня у 
пенсіонерів-промисловців, за активізацію якої мляво нагадували профспілки протягом довгого 
періоду. Залишається відкритим питання: чи вдасться досягнути заявленої соціальної справедли-
вості при завідомо нерівних стартових умовах спецпенсіонерів, передусім для науково-педагогіч-
них працівників?

На нашу думку, на загальнотеоретичному рівні на увагу і реалізацію заслуговує практика пере-
дових європейських країн, яка себе виправдала у житті. Йдеться про поступове введення поряд із 
солідарною системою пенсійного забезпечення для теперішніх пенсіонерів та людей передпен-
сійного віку, яка вичерпала себе, накопичувальної системи, старт якої заплановано на 1 січня 
2017 р., як інструменту для молодих людей для формування свого майбутнього. До цього на за-
провадження накопичувальної системи не зважувався жоден український уряд.

Ще раз наголосимо на тому, що будь-яка реформа, зокрема й пенсійна, можлива лише на тлі 
зростання, а не падіння економіки. Важливим завданням влади є системна законотворча і право-
творча робота, кодифікація, зокрема й у галузі освітнього і пенсійного законодавства.
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Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства
У статті аналізується роль та вплив освітнього законодавства на інтеграційні процеси в Україні, роль 

науки та освіти у забезпеченні соціально-економічного та духовного розвитку країни, ефективного ви-
користання їх досягнень для забезпечення національних інтересів. Розглянуто негативні тенденції та 
ризики, викликані переважно відсутністю ефективної системи державного управління наукою, над-
мірною зарегламентованістю фінансової діяльності вищих навчальних закладів. Увагу закцентовано 
на необхідності створення чіткої законодавчої та нормативно-правової бази для розвитку вітчизняної 
науки й освіти, її інтеграції у європейський науковий та освітній простір. 

Ключові слова: освітнє право, інтеграційні процеси, вища школа.

Андрусишин Б. И. Образовательное право как интеграционный фактор украинского общества
В статье анализируется роль и влияние образовательного законодательства на интеграционные 

процессы в Украине, роль науки и образования в обеспечении социально-экономического и духовного 
развития страны, эффективного использования их достижений для обеспечения национальных инте-
ресов. Рассмотренно негативные тенденции и риски, вызваные в значительной степени отсутствием 
эффективной системы государственного управления наукой, чрезмерной зарегламентированностью 
финансовой деятельностью высших учебных заведений. Акцентировано внимание на необходимости 
создания четкой законодательной и нормативно-правовой базы для развития отечественной науки и 
образования, ее интеграции в европейское научное и образовательное пространство.

Ключевые слова: образовательное право, интеграционные процессы, высшая школа.

Andrusyshin B. Educational law as an integration factor Ukrainian society
The role and impact of education legislation on integration processes in Ukraine, the role of science 

and education to ensure the socio-economic and cultural development of the country, effective use of their 
achievements to ensure the national interests. Considered negative trends and risks caused by lack of largely 
effective system of governance of science, excessive regimentation financial activities of higher education 
institutions. Attention is focused on the need to creation clear legislative and legal and regulatory framework for 
the development of national science and education its integration into the European scientific and educational 
space.

Key words: education legislation, integration processes, Graduate School.
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ДЕРЕГУлЯЦІЯ І ДЕЦЕнТРАлІЗАЦІЯ  
ЯК ЦІннІСнІ ОРІЄнТИРИ РОЗвИТКУ  

ЗЕмЕльнОГО ЗАКОнОДАвСТвА УКРАЇнИ  
нА СУЧАСнОмУ ЕТАпІ

Наукова проблема дерегуляції та децентралізації правового регулювання земельних відносин 
набула актуальності з підписанням у червні 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та  

європейським Союзом (далі — єС). Однак цю проблему не можна вважати такою, що «нав’язана» 
Україні європейським інтеграційним процесом. На нашу думку, поява дерегуляції та децентралі-
зації в колі найважливіших проблем науки земельного права України обумовлена розвитком зе-
мельного законодавства України протягом останніх 20 років. 

Як відомо, починаючи з 1991 р. основний напрям і зміст розвитку земельного законодавства 
України був обумовлений потребами проведення ринкової реформи в усіх сферах економічного 
життя країни, у тому числі й сфери земельних відносин. Відповідно, реформування земельних 
відносин потребувало посилення ролі держави як організатора й основної рушійної сили для за-
безпечення трансформації земельних відносин з усталених, але неефективних засад адміністра-
тивно-командної економіки, на засади ринкового регулювання економічних процесів. Саме з 
цією метою у 1991 р. був створений Державний комітет земельної реформи України, який вже у 
1993 р. був реорганізований у Державний комітет земельних ресурсів України (далі — Держком-
зем України). 

Слід зазначити, що Держкомзем України відіграв позитивну роль у проведенні земельної ре-
форми та реформуванні земельних відносин у всіх сферах економіки, передусім у сільському 
господарстві. Водночас, починаючи з кінця 1990-х років ХХ ст., у діяльності цього органу по-
чали проявлятися тенденції негативного характеру. Однією з них стала надмірна концентрація 
владних повноважень щодо формування та розвитку земельних відносин. І хоча при підготовці 
у 1999–2001 рр. чинного Земельного кодексу України науковій громадськості вдалося запобігти 
створенню у складі Держкомзему України земельної поліції з правом проведення оперативно-
розшукової діяльності, однак подальша законотворча діяльність із прийняття передбачених цим 
Кодексом законів була використана цим органом влади для такої концентрації повноважень у 
сфері регулювання земельних відносин, які не можна поєднувати в одному органі влади з мотивів 
конфлікту інтересів. Адже при розробці і прийнятті законів та інших нормативно-правових актів 
України Держкомзем України наділявся новими повноваженнями, які призвели до того, що він 
на початку 2000-х років повністю монополізував розвиток земельних відносин. 

Концентрація зазначеним органом влади великої кількості повноважень негативно позначи-
лася на змісті земельної політики України, обумовивши її «держкомземоцентричний» характер. 
Зазвичай конфлікт інтересів у сфері державного управління полягає у тому, що характер здій-
снення однієї функції органу влади тією чи іншою мірою залежить від іншої його функції або під-
порядкований їй, а це, в кращому випадку, знижує ефективність управлінської діяльності цього 
органу, а в гіршому — паралізує її, не забезпечує досягнення цілей, які задекларовані у державних 
рішеннях як цілі діяльності відповідного органу влади.

Саме «держкомземоцентризм» у розвитку земельного законодавства призвів до того, що у пер-
шій декаді ХХІ ст. сфера земельних відносин в Україні стала найкорумпованішою. Земельній ко-
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рупції сприяло те, що, по-перше, набуті Держкомземом України повноваження у сфері регулю-
вання земельних відносин дозволяли йому приймати рішення з земельних питань практично без 
контролю з боку інших органів влади. По-друге, вчинення громадянами та юридичними особами 
переважної кількості юридично значущих дій щодо набуття і реалізації прав на земельні ділянки 
потребувало погодження посадовими особами цього органу влади. 

Таким чином, «держкомземоцентризм» обумовив набуття земельним законодавством України 
таких рис, які можна охарактеризувати як зарегульованість земельних відносин. Під зарегульо-
ваністю ми розуміємо такий тип регулювання земельних відносин, за якого фізичні та юридичні 
особи, задовольняючи свої земельні інтереси, мають право вчиняти більшість юридично значу-
щих дій у сфері використання та охорони земель за умови їх погодження з державними органами 
земельних ресурсів. На жаль, посадовці використовували свої повноваження щодо надання таких 
погоджень для отримання незаконних поборів (хабарів). Власне при прийнятті нових законо-
давчих актів, Держкомзем України, патронуючи цей процес, домагався створення штучних під-
став для надання погоджень як засобу стягнення поборів із громадян та юридичних осіб. Отже, 
корупціогенність земельного законодавства України значною мірою обумовлена його зарегульо-
ваністю. Причому така зарегульованість використовувалася посадовими особами органів влади 
передусім у їх відносинах з найбільш платоспроможною частиною населення — представниками 
бізнесу.

Таким чином, дерегуляція земельного законодавства являє собою перехід до такого типу 
правового регулювання земельних відносин, який забезпечує зменшення кількості контактів 
між посадовими особами органів влади та підприємцями й іншими особами при вирішенні 
останніми питань набуття і здійснення прав на землю. Відповідно, суть такого типу правово-
го регулювання полягає у зменшенні використання законодавцем при формуванні земельного 
законодавства таких правових засобів, як покладення обов’язків, встановлення заборон і за-
ходів юридичної відповідальності, а також скасування необґрунтованих дозволів і документів, 
які вимагалися для набуття прав на земельні ділянки. Адже посадові особи органів влади вико-
ристовували дотримання земельних обов’язків і заборон, а також надання дозволів, докумен-
тів (довідок тощо) для створення правових ситуацій, вирішення яких забезпечувалося шляхом 
отримання поборів з тих, хто був суб’єктом таких прав, заборон, відповідальності, а також по-
требував дозволів і документів.

З підписанням Угоди про асоціацію з єС та, особливо, з проведенням останніх парламентських 
виборів в Україні розпочалася реальна робота з дерегуляції земельного законодавства. Однак слід 
зазначити, що ініціативу в її проведенні захопили громадські організації, які захищають інтереси 
крупного агробізнесу. Вони являють собою створені і добре фінансовані агрохолдингами різні 
аграрні асоціації, клуби, конфедерації тощо. Тому при підготовці законодавчих ініціатив, спря-
мованих на забезпечення дерегуляції земельних відносин, такі громадські організації враховували 
насамперед інтереси крупного агробізнесу. Більше того, таким інтересам не тільки був наданий 
пріоритет у законотворчій роботі, а й у багатьох випадках вони абсолютизувалися, ставилися 
вище інтересів інших учасників земельних відносин і суспільства загалом. Прикладом такої за-
конотворчості є Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» [1], прийнятий 12 лютого 2015 р. Зокрема, ним 
був встановлений 7-річний мінімальний строк оренди сільськогосподарських угідь та скасовані 
положення, які дають орендодавцеві землі можливість контролювати її використання орендарем. 
Цілком очевидно, що таке спрощення порядку укладення і виконання договорів оренди земель, 
передусім земель сільськогосподарського призначення, вигідне орендарям таких земель, але по-
рушує конституційне право власності селян-орендодавців сільськогосподарських угідь та сприяє 
несенню ними матеріальних втрат. Успіх у прийнятті цього Закону надихнув його ініціаторів на 
нові, ще більш радикальні законодавчі розробки. Так, на початку лютого 2015 р. група народ-
них депутатів України зареєструвала у Верховній Раді України проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції у сфері земельних 
відносин», яким передбачалося поглибити спрощення порядку набуття і здійснення земельних 
прав досить оригінальним способом: шляхом вилучення із Земельного кодексу України та деяких  
інших законодавчих актів близько 20 % статей. Таке механічне вилучення положень земельного 
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законодавства мало б не стільки позитивні, скільки негативні наслідки для правового регулюван-
ня земельних відносин. Тому після публічного обговорення цього законопроекту він був відкли-
каний із розгляду у Парламенті.

Водночас проблема дерегуляції правового регулювання земельних відносин потребує глибокого 
наукового аналізу та формування на його основі теоретичних засад її проведення з метою виро-
блення для практики орієнтирів для здійснення дерегуляції земельних відносин. На нашу думку, 
дерегуляцію земельного законодавства доцільно проводити не виходячи за межі, за якими стоять 
публічні інтереси суспільства чи територіальних громад, а також законні інтереси приватних осіб. 
Так, згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, яке перебуває 
під особливою охороною закону. Тому інтереси у спрощенні умов ведення агробізнесу не повинні 
призвести до скасування правових норм, які забезпечують особливу правову охорону земель.

Більше того, надмірне захоплення дерегуляцією може мати й негативні наслідки, про що 
свідчить досвід Грузії. У цій країні проведена дерегуляція хоча й дала поштовх для розвитку під-
приємництва, проте стала фактором фактичного блокування доступу грузинської продукції до 
ринків єС [2].

Безперечно, дерегуляція є найкращим способом боротьби із надмірним регулюванням земель-
них відносин. Однак у тих сферах земельних відносин, де його скасування неможливе в прин-
ципі, дуже важливою є децентралізація прийняття органами влади адміністративних рішень, що 
дозволить уникнути принаймні так званої «вертикальної інтеграції» корупції, яка наскрізь «про-
низує» діяльність системи державних органів земельних ресурсів.

Саме тому після Революції гідності в суспільстві все більше усвідомлюється необхідність про-
ведення децентралізації владних повноважень з метою подолання корупції у різних сферах еко-
номічного життя, у тому числі й у сфері земельних відносин. 

Загалом проблема децентралізації повноважень набула свого відображення у Концепції ре-
формування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [3]. У ній зазначається, 
що однією з нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування є подолання його відсторо-
неності від вирішення питань у сфері земельних відносин. Для її вирішення пропонується надан-
ня органам місцевого самоврядування базового рівня повноважень у вирішенні питань забудо-
ви (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію 
будівель), визначення матеріальною основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, 
що перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності) та на-
лежної бази оподаткування, а також надання територіальним громадам права розпоряджатися 
земельними ресурсами у межах своєї території, об’єднувати свої майно та ресурси в рамках спів-
робітництва територіальних громад для виконання спільних програм і більш ефективного надан-
ня публічних послуг населенню суміжних територіальних громад. 

На жаль, у практиці законотворення ці положення щодо децентралізації владних повноважень 
у сфері регулювання земельних відносин трактуються однобоко. Так, у переважній більшості за-
конопроектів з цього питання, які були зареєстровані протягом останнього року, децентралізація 
регулювання земельних відносин зведена до механічної передачі у комунальну власність терито-
ріальних громад сіл, селищ і міст більшості земель державної власності, які розташовані за ме-
жами населених пунктів. 

Так, зареєстрований 8 грудня 2014 р. народним депутатом України В. Ничипоренком про-
ект Закону України «Про внесення змін до статті 122 Земельного кодексу щодо питань надання 
права сільським, селищним, міським радам передавати земельні ділянки державної власності у 
власність або користування» передбачає, що «сільські, селищні, міські ради передають земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в адміністра-
тивних межах відповідних громад», тобто за межами населених пунктів. Однак межі територіаль-
них громад ні юридично, ні фактично ніким ніколи не встановлювалися. Очевидно, розробник 
законопроекту хотів перейняти (відновити) досвід регулювання земельних відносин, який був 
введений Земельним кодексом України у редакції від 13 березня 1992 р. Нагадаємо, що у ст. 19 
цього Кодексу йшлося про те, що сільські та селищні ради народних депутатів мали право нада-
вати земельні ділянки у користування для всіх потреб із земель сіл та селищ, а також за їх межами 
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для будівництва шкіл, лікарень, підприємств торгівлі та інших об’єктів, пов’язаних із обслугову-
ванням населення (сфера послуг), сільськогосподарського використання, ведення селянського 
(фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, індивідуального житлового, 
дачного і гаражного будівництва, індивідуального і колективного садівництва, городництва, сіно-
косіння і випасання худоби, традиційних народних промислів. 

Водночас практика застосування цього Кодексу свідчить, що за межами населених пунктів 
сільські та селищні ради практично не надавали земельні ділянки для будівництва шкіл, лікарень, 
підприємств торгівлі та інших об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням населення (сфера послуг), 
а також для індивідуального житлового, дачного і гаражного будівництва через відсутність попиту 
(заяв про надання таких земель). А всі інші земельні ділянки (для індивідуального і колективно-
го садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, традиційних народних промислів) 
надавалися за рахунок земель сільськогосподарського призначення за таким принципом: у якому 
селі чи селищі перебувала контора (центральний офіс) сільськогосподарського підприємства, то 
та сільська чи селищна рада розпоряджалася його землями за межами населених пунктів. 

Однак після проведеного у 90-ті роки паювання сільськогосподарських земель відбулося ба-
гатократне «перекроювання та перерозподіл земель сільськогосподарського призначення». Бу-
дучи поділеними на земельні паї середньою площею 4,1 га, великі поля колишніх колективних 
сільськогосподарських підприємств через механізм оренди землі перейшли у користування до 
великої кількості дрібніших господарств: товариств з обмеженою відповідальністю, приватних 
підприємств, фермерських господарств тощо. У результаті сталося так, що багато колишніх ко-
лективних сільськогосподарських підприємств припинили своє існування, були реорганізовані 
шляхом поділу на декілька юридичних осіб, а також перереєстровані не за місцем розташуван-
ня використовуваних ними сільськогосподарських земель. Отже, «карта» землеволодінь госпо-
дарств, які функціонували на початковому етапі земельно-пайової реформи у сільському госпо-
дарстві в 90-х роках ХХ ст., у ХХІ ст. стала практично повністю непридатною для визначення 
меж так званих територій сільських і селищних рад. Отже, якщо передати повноваження щодо 
розпорядження державними землями за межами населених пунктів сільським, селищним і місь-
ким радам, як пропонується здійснити практично в усіх законопроектах із питань децентралізації 
у сфері регулювання земельних відносин, то доведеться відшукувати чималі кошти або на вста-
новлення меж територій сільських, селищних та міських рад за межами населених пунктів, або 
ж думати, за чий рахунок провести розмежування земельних ділянок державної та комунальної 
власності. Однак і те, й інше є дуже дорогою затією.

Якщо ж такі межі не встановлювати, то ймовірними будуть ситуації, коли: 1) дві сусідні те-
риторіальні громади прийматимуть рішення про надання однієї й тієї самої земельної ділянки 
у власність чи користування різним фізичним чи юридичним особам, що автоматично ставити-
ме під сумнів легітимність набутих ними прав на землю; 2) виникатимуть спори між сусідніми 
територіальними громадами щодо віднесення земель (земельних ділянок) за межами населених 
пунктів до повноважень тієї чи іншої територіальної громади (ради); 3) власники (користувачі) 
земельних ділянок, що накладаються, будуть оскаржувати рішення сільських, селищних та місь-
ких рад, територія поширення повноважень яких на землі комунальної власності не розмежована 
(не встановлена у землевпорядній документації та на місцевості).

Водночас питання проведення децентралізації повноважень органів влади у сфері розпо-
рядження землями державної власності є на часі. Адже в попередні роки мала місце зворотна 
тенденція у законодавчому забезпеченні владних повноважень органів державної влади у сфері 
розпорядження землями державної власності. Як відомо, Законом України від 6 вересня 2012 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності» [4] розпорядження державними землями сільськогосподарського при-
значення було передане Державному земельному агентству України (нині — Державна служба 
України з питань геодезії та кадастру) та його територіальним підрозділам обласного рівня. Прак-
тика довела необґрунтованість такого законодавчого рішення. Адже, наприклад, для отримання 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства селянинові до-
водиться їхати щонайближче в «область» (до обласного центру). Тому вважаємо, що заслуговує 
на увагу з боку законодавця проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу 
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України (щодо децентралізації повноважень органів виконавчої влади в сфері земельних відно-
син)» № 1452, внесений на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Я. Мос-
каленком. Законопроект передбачає, по-перше, повернення повноважень щодо розпорядження 
державними землями сільськогосподарського призначення від органів земельних ресурсів до ор-
ганів влади загальної компетенції — районних державних адміністрацій, по-друге, розширення 
повноважень останніх у частині розпорядження такими землями. 

Однак наділення повноваженнями щодо розпорядження державними землями «правильного 
органу влади» не є і не може бути панацеєю вирішення проблеми корупції у земельній сфері. 
Для її подолання та запобігання у майбутньому вважаємо доцільним кардинально вдосконалити 
«технологію» прийняття органами влади рішень щодо землі. По-перше, вважаємо за необхідне 
законодавчо ввести реєстр заяв зацікавлених осіб на отримання земельних ділянок у власність чи 
користування, а також встановити правило, згідно з яким заяви, подані раніше, підлягають роз-
гляду раніше від заяв, які подані пізніше. По-друге, з усіх рішень органів влади про надання зе-
мельних ділянок доцільно зняти законодавчу вуаль «персональних даних», розголошення яких не 
допускається, та надати таким рішення статус відкритої для широкої громадськості інформації. 
З цією метою доцільно, на наше переконання, ввести у закон зміни, які б зобов’язували органи 
влади розміщати на своїх офіційних веб-сайтах всі рішення щодо передачі земель державної та 
комунальної власності у приватну власність чи у користування громадянам і юридичним особам. 
Цілком очевидно, що доступність широкій громадськості рішень щодо розпорядження землями 
державної власності зменшить «корупційний запал» посадових осіб та їх «клієнтів». По-третє, 
з метою спрощення умов ведення агробізнесу уявляється доцільним більше уваги приділяти вдо-
сконаленню технології прийняття рішень у сфері регулювання земельних відносин шляхом забез-
печення прозорості та відкритості дій органів влади, реальному застосуванню у практиці надання 
дозволів на вчинення юридично значущих дій принципу мовчазної згоди, а також розширенню 
сфери застосування електронної форми документообігу. На нашу думку, це сприятиме подолан-
ню корупції у земельних відносинах.

Крім того, з метою посилення контролю з боку сільських і селищних рад за забудовою прилег-
лих до сіл і селищ земель об’єктами промислового та іншого неаграрного призначення вважаємо 
доцільним встановити навколо таких населених пунктів зони пріоритетного сільського розвитку. 
Правовий режим таких зон має передбачати, що будь-яке будівництво на їх території об’єктів 
промислового, торгівельного, транспортного та іншого характеру може здійснюватися лише з 
доз волу відповідних територіальних громад та за умови внесення забудовником до бюджету від-
повідної сільської чи селищної ради певних коштів на потреби соціально-економічного розвитку 
сіл і селищ. Зовнішня межа зони пріоритетного сільського розвитку може проходити на відстані 
від 5 до 15 км від межі населеного пункту, залежно від густоти поселенської мережі відповідного 
регіону. З метою реалізації вказаних пропозицій доцільно розробити та внести відповідні зміни і 
доповнення до Земельного кодексу України, а також до законів України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

Водночас Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні передбачене вжиття заходів щодо подолання надмірної подрібненості те-
риторіальних громад з метою підвищення матеріально-фінансової бази їх діяльності. Причому 
укрупненим територіальним громадам, які включатимуть у середньому 4–10 населених пунктів 
і територію за їх межами, планується надати статус адміністративно-територіальної одиниці. 
Цілком очевидно, що це вимагатиме визначення і закріплення на місцевості меж територій 
місцевих громад як адміністративно-територіальних одиниць. Проте ми вважаємо, що така 
реформа не повинна призвести до позбавлення прав та ігнорування законних інтересів жите-
лів невеликих населених пунктів, особливо сільських поселень. Тому реформування місцевого 
самоврядування і територіальної організації влади в Україні доцільно провести так, щоб воно 
забезпечувало права і законні інтереси дрібних сільських поселень у питаннях регулювання зе-
мельних відносин.
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України на сучасному етапі

Аналізуються дерегуляція та децентралізація правового регулювання земельних відносин як нові 
правові феномени розвитку земельного законодавства України, покликані знизити рівень корупції у 
земельних відносинах. Доводиться, що під дерегуляцією земельного законодавства слід розуміти та-
кий тип правового регулювання земельних відносин, який передбачає істотне зменшення застосуван-
ня таких правових засобів, як заборони, юридичні обов’язки, отримання дозволів на вчинення дій 
щодо набуття та здійснення прав на земельні ділянки. Акцентується увага на тому, що застосування 
дерегуляції має свої межі, які визначаються сферою дії законодавчо закріплених публічних інтересів 
суспільства та сферою реалізації прав і законних інтересів приватних осіб. Надається критична оцінка 
законодавчих ініціатив, які передбачають передачу повноважень щодо розпорядження землями дер-
жавної власності від органів державної влади до органів місцевого самоврядування — сільських, се-
лищних та міських рад. Доводиться, що з метою подолання корупції у діяльності органів влади щодо 
розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів доцільно істотно вдоско-
налити порядок прийняття органами влади рішень щодо передачі земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам у власність і користування.

Ключові слова: земля, органи влади, повноваження, корупція, дерегуляція, децентралізація.

Кулинич п. Ф. Дерегуляция и децентрализация как ценностные ориентиры развития земельного зако-
нодательства Украины на современном этапе 

Анализируются дерегуляция и децентрализация правового регулирования земельных отношений 
как новые правовые феномены развития земельного законодательства Украины, призванные снизить 
уровень коррупции в земельных отношениях. Доказывается, что под дерегуляцией земельного зако-
нодательства следует понимать такой тип правового регулирования земельных отношений, который 
предусматривает существенное уменьшение применения таких правовых средств, як запреты, юриди-
ческие обязанности, получение разрешений на совершенствование действий по поводу приобретения 
и осуществления прав на земельные участки. Акцентируется внимание на том, что применение дере-
гуляции имеет свои пределы, которые определяются сферой действия законодательно закрепленных 
публичных интересов общества и сферой реализации прав и законных интересов частных лиц. Дается 
критическая оценка законодательных инициатив, предусматривающих передачу полномочий по рас-
поряжению землями государственной собственности от органов государственной власти к органам 
местного самоуправления — сельським, поселковым и городским радам. Доказывается, що с целью 
преодоления коррупции в деятельности органов власти по распоряжению землями государственной 
собственности за пределами населенных пунктов целесообразно существенно усовершенствовать по-
рядок принятия органами власти решений по вопросам передачи земельных участков физическим и 
юридическим лицам в собственность и пользование.

Ключевые слова: земля, органы власти, полномочия, коррупция, дерегуляция, децентрализация.

Kulinich P. Deregulation and decentralization as value guideline for development of land legislation of Ukraine 
at present stage 

Deregulation and decentralization of legal regulation of land relations as new legal phenomena of development 
of land legislation of Ukraine are aimed at decrease of level of corruption in land relations are analyzed. It is 
proved that deregulation of land legislation should be considered as such type of legal regulation of land 
relations which is based on substantial decrease of use such legal means like prohibitions, legal responsibility, 
liability, permissions for requirements and realization of rights to land plots. Attention is paid on the point 
that deregulation has its limits which are defined by sphere of display of legislatively defined public interests of 
society as well as by sphere of realization of rights and legal interests of private persons. Critical estimation of the 
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legislative initiatives which aimed at passage of power authority regarding disposal of the land from state bodies 
to local self-government bodies — village, town and city councils is given. It is proved that to fight corruption 
in power body’s activity on disposal of state owned land outside of settlements needs to improve an order of 
adoption by power body’s decisions on transfer of state land into private ownership and use of citizens and legal 
entities. 

Key words: land, bodies of power, authority, corruption, deregulation, decentralization.
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ЦІннІСнІ вИмІРИ ІнТЕГРАЦІЇ УКРАЇнИ  
в ЄвРОпЕЙСьКИЙ пРАвОвИЙ пРОСТІР

16 вересня 2014 р., коли Верховна Рада України та європейський Парламент синхронно ра-
тифікували Угоду про асоціацію між Україною та єС (далі — Угода), розпочався черговий 

етап інтеграції України у європейський правовий простір, початком якого було набуття членства 
в Раді європи у 1995 р. 

Термін «інтеграція» походить з латини (integratio — з’єднання окремих частин у загальне, ціле, 
єдине). Відповідно, інтеграція України до європейського співтовариства означає приведення всіх 
складових правової системи України до стандартів єС згідно з певними принципами. Інтеграція 
передбачає проведення низки заходів: адаптація законодавства України до законодавства єС; за-
безпечення прав людини; економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною 
та єС; політична консолідація та зміцнення демократії; адаптація соціальної політики України до 
стандартів єС; культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; регіональна інтеграція України.

Набувши членства у Раді європи, Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері реформу-
вання чинного законодавства на основі норм і стандартів Ради європи, зокрема, прийняти відпо-
відні закони та приєднатися до низки конвенцій. Основною статутною умовою для вступу країн 
до Ради європи є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов’язання 
забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які перебувають під її юрисдикцією, 
та ефективно співпрацювати з іншими державами з метою досягнення цілей Ради європи. У роз-
виток цього було ухвалено спільну програму Комісії європейських співтовариств та Ради євро-
пи щодо реформування правової системи, місцевого самоврядування та удосконалення системи 
правозастосування в Україні.

Нині, через 20 років після набуття членства в Раді європи, з огляду на проведену роботу, мож-
на говорити про дійсність намірів України. 

Зокрема, було зроблено: прийнято Конституцію України (1996 р.), Кримінальний (2001 р.) та 
Кримінальний процесуальний кодекси (2012 р.), Цивільний (2003) та Цивільний процесуальний 
кодекси (2004 р.) — всього близько 16 кодексів; закони України «Про вибори народних депутатів 
України» (2011 р.) та «Про політичні партії в Украї ні» (2001 р.); ратифіковано Конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод (1997 р.), Концепцію судово-правової реформи 
в Україні (1992 р.) та ін. З часу набуття чинності Конституцією України 1996 р. Верховна Рада 
Украї ни прийняла всього 2 184 закони, з них: первинних — 593 (27,2 %), законів про внесення 
змін до чинних законів — 1 591 (72,8 %) [1, c. 10–11], сутність і зміст яких було сформульовано 
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згідно з задекларованими євроінтеграційними намірами. Крім того, вищими органами державної 
влади було прийнято низку програм, стратегій, концепцій, які безпосередньо визначали поступо-
вий рух України в євроінтеграційному напрямку. 

Попри це стверджувати про приведення законодавства України до європейських принци-
пів та міжнародних стандартів, поступове зростання добробуту громадян, його досягнення рів-
ня держав — членів єС — проблематично. Причини цього у площині як об’єктивного, так і 
суб’єктивного. Реальний стан розвитку соціально-економічних та політичних відносин свідчить 
про декларативність більшості законодавчих положень, відсутність механізмів їх реалізації, не-
завершеність започаткованих реформ, перебування країни на межі дефолту, прогресуюче зубо-
жіння широких верств населення тощо. Таким чином, системні проблеми, що лежали в основі 
нестабільності, яка панувала в країні в останні роки, так і не були вирішені. єдиний шлях, яким 
можна забезпечити довготривалу політичну стабільність, на думку вітчизняних і зарубіжних до-
слідників, є конституційні зміни, які встановлять чіткий розподіл влад, а також запровадять на-
лежну систему стримувань і противаг між та всередині виконавчої, законодавчої та судової гілок 
влади. Відповідно, успішне запровадження реформ можливе тільки якщо вони ґрунтуються на 
широкому політичному консенсусі та суспільній підтримці. Це, у свою чергу, є можливим лише за 
умови неухильного додержання парламентських процедур і демократичних принципів [2].

Покращання соціально-економічної ситуації можливе лише за умови здійснення кардиналь-
них заходів, які, можливо, не принесуть негайного результату, але у підсумку дозволять зміцнити 
державу, де кожен громадянин буде відчувати себе захищеним. При цьому підґрунтям зазначено-
го, згідно з обраним Україною стратегічним курсом, мають бути європейські принципи і цінності. 

Насамперед необхідне приведення норм Конституції України — основи, правового фунда-
менту розвитку національного законодавства до міжнародних стандартів. Відповідно, наскіль-
ки повно в ній будуть враховані європейські принципи, настільки повно буде відображено їх у 
національному законодавстві, яке покликане розвивати конституційні положення. Отже, є всі 
підстави розглядати норми та принципи європейського права як правотворчий чинник розвитку 
конституційного та інших галузей законодавства.

Наступним, на нашу думку, досить вагомим методологічним принципом гармонізації законо-
давства нашої держави з міжнародним правом є положення ст. 9 Конституції України, де записа-
но: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства України». Реалізація цього конституційного положення 
дає можливість постійно розширювати межі національного законодавства України, збагачувати 
його за рахунок норм і принципів міжнародного права, які конкретизовані, уніфіковані та закріп-
лені у міжнародних договорах. З 1991 р. органами державної влади укладено понад 2 тис. міжна-
родних (міждержавних, міжурядових та міжвідомчих) договорів. Реалізуючи свої конституційні 
повноваження, Парламент України ратифікував або дав згоду на приєднання до понад 580 між-
народно-правових актів з питань розширення та активізації міжнародних політичних і зовніш-
ньоекономічних зв’язків нашої держави, отримання міжнародних позик і кредитів, захисту прав 
і свобод людини та громадянина, діяльності України в рамках міждержавних організацій та ін.

Разом із тим Верховна Рада України України ратифікувала або надала згоду на приєднання до 
209 багатосторонніх угод, укладених у рамках Організації Об’єднаних Націй, Співдружності Не-
залежних Держав, Ради європи, Організації Чорноморського економічного співробітництва, Ор-
ганізації з питань безпеки та співробітництва в європі та інших міждержавних об’єднань. Але щоб 
міжнародні договори стали реальною складовою системи законодавства України, необхідне запро-
вадження певних механізмів, у тому числі і Закону України «Про міжнародні договори України». 

Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим доку-
ментом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною євро-
пейського Союзу. Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та єС на принци-
пах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних 
соціально-економічних реформ в Україні. 

У статті 6 Угоди зазначено: сторони співробітничають з метою забезпечення того, щоб їхня 
внутрішня політика ґрунтувалася на спільних принципах, зокрема, таких як стабільність і дієвість 
демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і основоположних сво-
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бод. Це передбачає насамперед зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гаранту-
вання її незалежності, неупередженості та боротьбу з корупцією (ст. 14 Угоди). Реалізація цих та 
інших положень Угоди передбачає розробку так званих «дорожних карт» із часовими графіками 
та ключовими поетапними результатами, що повинні включати всі реформи стосовно адаптації 
законодавства та розвитку інституційного потенціалу (ст. 118). Таким чином, адаптація законо-
давства здійснюється поетапно згідно з визначеними в Угоді періодами. При цьому кожний на-
ступний етап починається лише після того, як завершені та схвалені заходи з імплементації по-
переднього етапу (ст. 119).

Повертаючись до ціннісних засад інтеграції, необхідно зазначити, що урядовці, парламентарі, 
судді у своїй діяльності майже всі 20 років переважно приділяли увагу і наголошували на принци-
пах верховенства права та забезпеченні прав і свобод людини, про що йшлося майже в усіх право-
вих актах, але не підтверджувалося практикою їх реалізації. Події кінця 2013 — початку 2014 рр. і 
дотепер зумовили необхідність зміщення ціннісних засад інтеграції та висунення на перший план 
існування і стабільний розвиток демократичних інститутів.

Отже, найпершим принципом інтеграції в Угоді визначено стабільність і дієвість демократич-
них інституцій. Серед них в юридичній і політичній науці [3] виокремлюють такі: представницькі 
органи влади; періодичні вибори до органів влади; свобода слова; незалежне правосуддя; інсти-
тути громадянського суспільства; забезпечення прав і законних інтересів громадян та ін. Слід за-
значити, що стан справ і просування реформ у цій сфері є предметом постійного моніторингу 
Парламентської Асамблеї Ради європи. Починаючи з 1999 р. Асамблея у своїх резолюціях звертає 
увагу на проблемні аспекти та пропонує шляхи їх вирішення. 

Зокрема, щодо вільних, чесних виборів, в яких має право брати участь кожен громадянин (як 
виборець і як кандидат), у поєднанні з безперервною відкритою політичною конкуренцією між 
громадянами та їх об’єднаннями. У цьому аспекті насамперед необхідно поновити роботу над 
удосконаленням Конституції України та пов’язаного законодавства, аби встановити ефективну 
систему стримувань і противаг та привести конституційні положення у відповідність до європей-
ських стандартів. Конституційна реформа має стати кроком на шляху вирішення поточної сус-
пільно-політичної та економічної кризи. 

Незважаючи на постійне реформування виборчого законодавства, актуальною залишається 
проблема розробки і прийняття єдиного Виборчого кодексу, який би забезпечив узгодженість всіх 
виборів в Україні згідно з європейськими стандартами. Парламентська Асамблея Ради європи 
наголошує на необхідності зниження прохідного бар’єру з 5 %, що сприятиме політичному плю-
ралізму та зменшить поляризацію у парламенті.

Актуальним залишається забезпечення незалежного правосуддя. Статистика свідчить, що у 
разі порушення власних прав люди насамперед звертаються за їх захистом до членів сім’ї та роди-
чів (38,7 %), знайомих і колег (25,3 %), міжнародного суду та міжнародних організацій (19,7 %) і 
суду (18,2 %) [4, c. 111]. Окрім того, загальновідомим є те, що судова система України систематич-
но використовується неналежним чином іншими гілками влади і високопосадовці не виконують 
рішення судів, що свідчить про руйнування цієї ключової демократичної інституції. Незалежне 
та неупереджене правосуддя є передумовою існування демократичного суспільства, яке керуєть-
ся верховенством права. Звідси гостра необхідність проведення комплексної судової реформи, у 
тому числі шляхом внесення змін до Конституції України [5].

Важливим кроком реформування правоохоронної системи стало ухвалення Верховною Радою 
України 14 жовтня 2014 р. Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про прокура-
туру”», яким було позбавлено органи прокуратури функції загального нагляду та всіх пов’язаних 
із нею повноважень. Прокурори тепер не будуть здійснювати нагляд за додержанням і застосу-
ванням законів всіма суб’єктами права та вживати заходів для усунення порушень закону сто-
совно будь-кого, хто цей Закон порушує. При цьому відсутність механізмів забезпечення цього 
Закону робить його положення недієвими.

Таким, що відповідає європейським стандартам, є можливість внесення застави й утримуван-
ня під вартою у крайніх випадках та на підставі рішення суду. 

Будь-яке демократичне європейське суспільство передбачає свободу думки і слова. 
За Конституцією України громадяни мають право безкарно висловлювати свої думки, зокре-
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ма, можливість критикувати владу, політичну систему, суспільно-економічний лад і пануючу 
ідеологію тощо. На жаль, новітня практика державотворення свідчить про намагання деяких 
політичних сил згорнути або обмежити зазначені свободи, у тому числі й на законодавчому 
рівні.

В Україні дедалі частіше виникають ситуації перешкоджання (тиск, побиття, вбивство тощо) 
діяльності громадських активістів, журналістів, які привертають увагу громадськості та позиція 
яких суперечить інтересам окремих представників політичних еліт, органів влади, приватних 
бізнесових груп. З другого боку, інколи інституції громадянського суспільства у своїй діяльнос-
ті шкодять інтересам суспільства. Так, «перенасичення» контентом кримінального змісту в біль-
шості ЗМІ створює додатковий фон напруги в суспільстві. Натомість мінімально приділяється 
увага висвітленню інформації, яка може допомогти громадянам у захисті своїх прав та інтересів, 
інформації щодо успішної правозахисної діяльності. За роки здійснення моніторингу (з 1994 р.) 
у 2014 р. виникла ситуація, коли рівень недовіри до медіа перевищив рівень довіри. Так, у 2014 р. 
щодо зміни ситуації в регіонах у політичному сенсі після Революції гідності 2013–2014 рр. ЗМІ 
(телебаченню, радіо, пресі) цілком або переважно довіряють лише 25 %, а цілком або переважно 
не довіряють 45 % дорослого населення України. Водночас ще рік тому ці показники становили 
37 % і 29 % відповідно (без урахування жителів Криму) [6].

Важливою демократичною цінністю є доступ до альтернативних і незалежних джерел інфор-
мації. Громадяни мають право шукати та отримувати інформацію від інших громадян, з книг, ЗМІ 
тощо. Альтернативні джерела інформації повинні існувати, бути доступними і не підконтроль-
ними будь-якій одній політичній силі. Дискусійним у цьому випадку є заборона трансляції те-
лебачення окремих країн або намагання позбавити ліцензування окремих телевізійних каналів. 
Серед останніх подій у цій сфері стало прийняття у квітні 2014 р. Закону України «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України» (березні 2015 р. — нової редакції), згідно з яким суспільне 
телебачення і радіомовлення України створюється у формі публічного акціонерного товариства 
«Національна громадська телерадіокомпанія України», 100 % якого належить державі з метою 
задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішен-
ня найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння 
формуванню громадянського суспільства. Статут Національної телерадіокомпанії має містити 
гарантії незалежності громадського мовлення, заборону на втручання з боку акціонера та інших 
суб’єктів владних повноважень у редакційну політику [7]. 

Невід’ємним інститутом демократичної держави є існування незалежних громадських орга-
нізацій, рухів, спілок, партій. За даними місцевих органів юстиції, на кінець 2014 р. зареєстро-
вано 61 090 центральних органів громадських організацій (із них 701 — із всеукраїнським ста-
тусом), громадських спілок — 718, професійних спілок — 4 143, об’єднань профспілок — 1 130 
та благодійних організацій — 9 799. Крім того, на той самий період в Україні зареєстровано 
235 політичних партій [8]. Щоправда, більшість зареєстрованих організацій є ситуативними, 
малоактивними або навіть віртуальними проектами, часто створеними під конкретні завдання 
короткого проміжку часу, і згідно з експертними оцінками у кращому разі лише десята частина 
зареєстрованих організацій є активними і діючими [9, c. 122]. Традиційною сферою діяльності 
інститутів громадянського суспільства є політична, пов’язана насамперед із виборами до орга-
нів державної влади і місцевого самоврядування або, останнім часом, вибором зовнішньопо-
літичних пріоритетів. На відміну від цього у західному суспільстві пріоритетами громадської 
діяльності є сфера навколишнього середовища, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 
культури та ін.

Отже, нагальним є внесення змін до чинної Конституції України замість ухвалення повністю 
нового тексту Основного Закону та завершення низки реформ: виборчої, прокуратури, право-
суддя, освіти, адвокатури тощо у контексті боротьби з корупцією. Позитивним кроком у цьому 
напрямку стало прийняття 14 жовтня 2014 р. Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України» та його створення 16 квітня 2015 р., завданням якого є протидія кримінальним 
корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній 
безпеці.
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Відповідно, інтеграція у європейський простір означає не лише адаптацію та уніфікацію зако-
нодавства України та єС. Більше того — вона не може стосуватися лише однієї сфери суспільних 
відносин — правової. Інтеграція означає відповідність економічних, політичних, культурних та 
інших відносин в Україні європейським принципам і стандартам. Як свідчить двадцятирічний 
досвід, ефективність інтеграційних процесів може бути ефективною лише за умови одночасності 
проведення відповідних реформ в усіх сферах відносин. Парламентська Асамблея Ради європи 
весь час звертає увагу на те, що декілька важливих зобов’язань, даних Україною при вступі до 
Ради європи у 1995 р., дотепер не виконані. Уряди, що змінювали один одного, а також Верховна 
Рада України та її політичні фракції розділяють відповідальність за цей провал [10]. Це зауважен-
ня 2012 р., але особливої гостроти та прояву воно набуло у 2013–2014 рр. Як зазначалося, криза, 
що нині охопила всі сфери суспільних відносин, потребує невідкладних кроків. Зволікання і за-
тягування реформ підвищує соціальну напругу та ставить під загрозу можливість інтегрування 
України в європейський правовий простір.
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пархоменко н. м. Ціннісні виміри інтеграції України в європейський правовий простір
Принципами інтеграції України до європейського правового простору відповідно до Угоди про асо-

ціацію між Україною та європейським Союзом 2014 р. є стабільність і дієвість демократичних інсти-
туцій, верховенство права та повага до прав людини й основоположних свобод. Серед таких інституцій 
в юридичній і політичній науці виокремлюють: представницькі органи влади; періодичні вибори до 
органів влади; свободу слова; незалежне правосуддя; інститути громадянського суспільства; забезпе-
чення прав і законних інтересів громадян та ін. Акцентовано увагу на тому, що події кінця 2013 — по-
чатку 2014 рр. і дотепер зумовили необхідність зміщення ціннісних засад інтеграції та висунення на 
перший план існування і стабільний розвиток демократичних інститутів. Попри існуючі певні пози-
тивні кроки в цьому напрямку Парламентська Асамблея Ради європи весь час звертає увагу на те, що 
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декілька важливих зобов’язань, даних Україною ще при вступі до Ради європи у 1995 р., дотепер не 
виконані. Відповідно, зволікання і затягування реформ підвищують соціальну напругу та ставлять під 
загрозу можливість інтегрування України у європейський правовий простір.

Ключові слова: інтеграція, демократичні інститути, європейські принципи та цінності, Парламент-
ська Асамблея Ради європи, реформа, конституція, законодавство. 

пархоменко н. н. Ценностные измерения интеграции Украины в европейское правовое пространство 
Принципами интеграции Украины в европейское правовое пространство в соответствии с Согла-

шением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 2014 г. есть стабильность и действен-
ность демократических институтов, верховенство права и уважение прав человека и основных свобод. 
Среди таких институтов в юридической и политической науке выделяют: представительные органы 
власти; периодические выборы в органы власти; свободу слова, независимое правосудие; институты 
гражданского общества; обеспечение прав и законных интересов граждан и др. Акцентировано вни-
мание на том, что события конца 2013 — начала 2014 гг. и до сих пор обусловили необходимость сме-
щения ценностных основ интеграции и выдвижение на первый план существования и стабильное 
развитие демократических институтов. Несмотря на существующие определенные позитивные шаги 
в этом направлении Парламентская Ассамблея Совета Европы все время обращает внимание на то, 
что несколько важных обязательств, данных Украиной еще при вступлении в Совет Европы в 1995 г., 
до сих пор не выполнены. Соответственно, проволочки и затягивания реформ повышают социальную 
напряженность и ставят под угрозу возможность интеграции Украины в европейское правовое про-
странство.

Ключевые слова: интеграция, демократические институты, европейские принципы и ценности, 
Парламентская Ассамблея Совета Европы, реформа, конституция, законодательство.

Parkhomenko N. Valuable measurement of integration of Ukraine into the European space
The principles of integration of Ukraine into the European legal space according to the Association 

Agreement by the year 2014 is the stability and effectiveness of democratic institutions, rule of law and respect 
for human rights and fundamental freedoms. Among such institutions in the legal and political science point 
to the following: representative bodies, periodic elections to bodies of power, freedom of speech, independent 
justice, institutions of civil society, ensuring the rights and legitimate interests of citizens and other attention 
on the fact that the events of the end of 2013 — the beginning of 2014 years and until now, led to the need for 
strengthening values the principles of integration and bringing to the fore the existence and stable development 
of democratic institutions. 

In addition, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe all the time draws attention to the fact that 
several important obligations, data, Ukraine still at entering the Council of Europe in 1995, still not satisfied. 

Integration means compliance with economic, political, cultural, etc. in Ukraine the European principles 
and standards. In accordance with the delay and delay reform increases social tension and jeopardizing the 
possibility of integration of Ukraine into the European legal space.

Key words: integration, democratic institutions, the European principles and values, the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe reform, constitution, legislation.
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ЦІннІСнІ ЗАСАДИ  
мУнІЦИпАльнОГО пРАвА  

в УмОвАх ГлОБАлІЗАЦІЇ ТА мІЖДЕРЖАвнОЇ  
ІнТЕГРАЦІЇ

На нинішньому етапі розвитку світової цивілізації суспільство переживає процеси трансфор-
мації всіх сфер людського життя, в якому всеохоплююча інтеграція та інформаційно-комуні-

каційна революція створює об’єктивні передумови як для об’єднання людства та його духовного 
і матеріального розвитку, так і для його роз’єднання. При цьому вирішальний вплив має техноло-
гічний прогрес, пов’язаний із розвитком електронних засобів комунікації та обробки інформації. 
Кінець ХХ — початок ХХІ ст. виявив основоположну тенденцію соціального розвитку людства, 
яка отримала назву глобалізації.

Незважаючи на формування глобалістичного дискурсу, конвенціалізація якого свідчить про 
загальнонауковий інтерес до феномену глобалізації, розробка цієї проблематики залишається 
фрагментарною. Особливо відчутний дефіцит належного осмислення глобалізації з точки зору 
теорії місцевого самоврядування, муніципального права та сучасного муніципалізму. Адже стрім-
кий розвиток муніципального права у сучасних демократіях, тріумфальний рух принципів суб-
сидіарності, регіоналізації та децентралізації, який відбувся у період після Другої світової війни 
в європі та США, породив тенденцію муніципалізації конституційного життя і правових систем 
у цілому. Свідченням цього є становлення системи муніципальних прав особи, механізмів їх га-
рантування та захисту, що є основою для соціального гомеостазису територіальної громади, який, 
з одного боку, є невід’ємною характеристикою організації та діяльності місцевого самоврядуван-
ня на певній території, а з другого — властивістю сучасного муніципального права, яке, у свою 
чергу, виконує специфічну гомеостазисну роль у процесах формування соціально-правової дер-
жавності та громадянського суспільства [11, c. 4].

Місцеве самоврядування, регіоналізація та децентралізація стають тепер провідними прин-
ципами демократичної внутрішньої та зовнішньої державної політики і конституційно-право-
вого регулювання у розвинутих зарубіжних країнах. У світі все більше відбувається усвідомлен-
ня того, що надмірний централізм не змінює держави, а веде до нездатності державного апарату 
та фактичної девальвації конституційних норм. Так, основна спрямованість принципу субси-
діарності у ХХ ст. полягала у подоланні фашистських і соціалістичних тенденцій, захисті авто-
номії особи та права на самоврядування низових політичних одиниць — територіальних громад. 
Субсидіарність організації влади тим самим протиставлялася тенденціям у напрямі авторитар-
ної централізованої держави. Субсидіарність розглядалась як передумова устрою, що базується 
на свободі: держава, яка дотримується принципу субсидіарності, гарантує своїм громадянам 
свободу і незалежність; гарантує місцеве і регіональне самоврядування. Захист свободи через 
реалізацію принципу субсидіарності нині проголошується однією з традиційних цінностей 
євро пейського політичного устрою. З одного боку, визнання і гарантування широкого каталогу 
прав територіальних колективів у демократичних країнах створює умови для формування у них 
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моделі так званої «муніципальної держави», а з другого — розвинуте місцеве самоврядування 
бачиться як «пусковий інструмент» процесу євроінтеграції.

У зв’язку з цим можна говорити про колосальну роль сучасного муніципального права в умо-
вах глобалізації та міждержавної інтеграції [2]. Сьогодні особливо актуалізується питання про 
процеси визнання, становлення і перманентного розвитку муніципалізму, місцевого самовряду-
вання та інститутів муніципальної демократії в окремих європейських державах, європейському 
континенті в цілому та загальноцивілізаційному значенні з точки зору формування українського, 
європейського та світового конституціоналізму, процесів демократизації, глобалізації та європей-
ської міждержавної інтеграції. Саме у цьому аспекті й варто розуміти зафіксований у преамбу-
лі європейської хартії місцевого самоврядування [10] мотив її прийняття: «охорона і посилення 
місцевого самоврядування в різних країнах європи є важливим внеском у розбудову європи на 
принципах демократії і децентралізації влади».

Фундаментальні цінності та принципи демократії, верховенства прав і свобод людини, визнан-
ня місцевого самоврядування, а також акумульований світовий досвід організації та функціону-
вання муніципальної влади знайшли своє закріплення у так званих міжнародно-правових стан-
дартах місцевого самоврядування.

У сучасних міжнародно-правових стандартах муніципальної демократії доволі рельєфно ві-
дображене її значення в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, зокрема безпосередньо 
зазначається, що міждержавні угоди, які укладаються у сфері місцевого самоврядування, прямо 
обумовлені прагненням до досягнення «більш сильної єдності» між державами (преамбула євро-
пейської хартії місцевого самоврядування [10]); стверджується, що вони приймаються зі спе-
ціальною метою — «бути для всіх націй стандартом, до якого слід прагнути, намагаючись досягти 
більш демократичного процесу, поліпшуючи, таким чином, добробут свого населення» (преамбу-
ла Всесвітньої декларації місцевого самоврядування [5]) або зазначається, що метою їх ухвалення 
є «сприяння економічному та соціальному прогресу прикордонних регіонів і зміцненню солідар-
ності, яка об’єднує народи європи» (преамбула європейської рамкової конвенції про транскор-
донне співробітництво між територіальними общинами або властями [9]).

У преамбулі Декларації щодо забезпечення доброго врядування на місцевому і регіональному 
рівнях [7] зазначається, що «завдання, які сьогодні постали перед європою, не є завданнями ви-
ключно для європейських країн — вони є глобальними та мають паралельно вирішуватись як на 
міжнародному, так і на місцевому рівнях». Преамбула проекту Всесвітньої хартії місцевого само-
врядування [4] взагалі починається з нагадування, що принцип закріплений у Загальній декла-
рації прав людини, а саме в її ст. 21, згідно з яким воля народу має бути основою влади органів 
управління всіх рівнів, а місцева демократія є основоположним правом.

Слід зазначити, що особливістю місцевого самоврядування і муніципальної демократії як від-
критої та самостійної системи, яка породжена громадянським суспільством та пов’язана з його 
політичною системою мережею безкінечних прямих і зворотних зв’язків, є циклічно-хвильовий 
характер її існування та розвитку. Місцеве самоврядування є органічною частиною оточуючого 
середовища та втілює у собі всю його багатогранність. Його еволюція — це тривалий, розтягнутий 
у часі та просторі процес, який складається із сукупності історичних етапів, критеріями виділення 
яких, як правило, є різкі, переломні моменти у розвитку суспільства і держави, демократії та влад-
них інститутів, викликані сукупністю загально цивілізаційних, державних та регіональних, вну-
трішніх та зовнішніх, політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 
тенденцій і процесів, які детермінують можливість виникнення, визнання і розвитку місцевого 
самоврядування у конкретній державі.

Саме місцеве самоврядування оптимально фіксує у собі як елементарні проблеми людської 
життєдіяльності, так і політичні, економічні, духовно-моральні цінності та соціальні досягнення 
людства у будь-якій галузі суспільного розвитку. Внаслідок цього відносно невеликі територіаль-
ні розміри територіальних громад, локальність діяльності їх органів, здебільшого безпосередній 
характер взаємовідносин жителів між собою та з органами місцевого самоврядування, природний 
характер проблем життєдіяльності — усе це в цілому обумовлює особливу муніципальну соціаль-
ність. Адже народження людини, її здоров’я, дорослішання, навчання, працевлаштування, шлюб 
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та сім’я, старіння, смерть — у межах цих життєвих циклів переважно замикається життєдіяльність 
місцевого співтовариства.

Актуальність проблематики прав людини в умовах глобалізації не треба доводити, оскільки 
права людини є органічним компонентом демократичного політичного простору, інструмен-
том гуманізації суспільних відносин, формування творчої особистості та становлення постінду-
стріального людства. На права людини покладають вирішення низки внутрішніх, міжнародних 
і глобальних завдань. Права проявляються практично в кожній сфері життєдіяльності людини, 
відображаючи її життя в особливому якісному стані, пов’язаному із затвердженням у суспільній 
свідомості та практиці ідеї свободи особистості.

Прикладом цього є положення Стамбульської декларації з проблем поселень людей [13], де 
щодо конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля йдеться про його муніци-
пально-правову модифікацію в обов’язок держав-учасників цього документа забезпечити «осо-
бливі потреби жінок, дітей та молоді у надійних, здорових і безпечних умовах життя». З цією ме-
тою держави — учасниці Декларації взяли на себе зобов’язання «добиватися покращення умов 
життя в населених пунктах такими засобами, які відповідають місцевим потребам та реальнос-
тям», а також визнали «необхідність аналізу глобальних економічних, соціальних та екологічних 
тенденцій в цілях утворення більш досконалого середовища мешкання для всіх людей». Також 
держави-учасниці зобов’язуються «сприяти наданню повноцінного доступу людям з фізичними 
вадами, а також статевого рівноправ’я для участі в політичних акціях, програмах та проектах з 
питань житла та життєздатного розвитку поселень людей» (п. 7).

Про важливість місцевого самоврядування і муніципального права в умовах глобалізації та 
міждержавної інтеграції свідчать положення Екологічної Угоди Міст [8]. Розглядаючи цей до-
кумент як «синергетичне продовження зусиль зі сприяння стабільності розвитку, посиленню не-
стійких економік, підвищенню суспільної активності і захисту природних систем планети», сто-
рони — мери багатьох великих міст світу (у тому числі і м. Києва), які підписали його, виходили 
передусім з того, що «більшість населення планети зараз живе в містах і що безперервна урбаніза-
ція приведе до того, що один мільйон людей буде переміщуватись до міст кожного тижня, ство-
рюючи тим самим нову низку екологічних проблем і можливостей». Вказуючи на те, що мери міст 
зі всього світу мають «унікальну можливість керувати розвитком належним чином підтримуваних 
міських центрів, в основі чого лежатимуть відповідні культурні і економічні місцеві заходи», сто-
рони, які підписали цей документ, «зібралися разом для того, щоб вписати новий розділ в історію 
всесвітньої кооперації» та взяли на себе «зобов’язання підвищити рівень партнерських стосунків 
і побудувати екологічно стабільне, економічно динамічне, і соціально справедливе майбутнє для 
наших міських жителів».

Доволі рельєфно ілюструє проблему реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні 
в умовах глобалізації екстраполяція на локальний рівень загальновизнаного у сучасному світі 
принципу рівності чоловіка та жінки. Так, країни — учасниці Декларації про міста та інші населе-
ні пункти в новому тисячолітті [6], вважаючи за необхідне за допомогою відповідних механізмів 
забезпечити гарантії того, щоб жінки відігравали ефективну роль у прийнятті рішень місцевими 
органами влади (п. 39), заявили про свою готовність дотримуватися мети забезпечення гендерної 
рівності у розвитку населених пунктів та рішучість підтримувати гендерну рівність і розширення 
можливостей жінок у ролі ефективних способів боротьби з бідністю та стимулювання розвитку 
населених пунктів, які будуть по-справжньому стійкими. Зокрема, у Декларації зазначалося: «Ми 
далі беремо на себе зобов’язання формулювати та зміцнювати політику та практику забезпечення 
повної та рівноправної участі жінок у плануванні населених пунктів та прийнятті рішень».

У гендерному вимірі існування та перспективного розвитку місцевого самоврядування з по-
зиції міжнародних муніципальних стандартів колосальне значення набувають положення Все-
світньої декларації Міжнародного союзу місцевих органів влади про роль жінки у місцевому 
самоврядуванні [3]. Так, у ч. 10 цього документа закріплено, що система місцевого управління 
займає унікальне положення з точки зору сприяння боротьбі за гендерну рівність на глобальному 
рівні та може зробити серйозний вплив на становище жінок та ситуацію у галузі гендерної рівно-
сті в усьому світі; являє собою рівень керівництва, найбільш близький до громадян. У частині 12 
вказується й мотив розробки цього документа: «З метою утворення стійких, заснованих на прин-
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ципах рівноправ’я та демократії місцевих органів управління, де б жінки і чоловіки мали рівний 
доступ до процесу прийняття рішень, рівний доступ до послуг і рівний статус в процесі надання 
цих послуг, гендерна проблематика має бути включеною у всі сфери директивної й управлінської 
діяльності місцевих органів управління».

Цікавими є й положення Переглянутої європейської Хартії щодо участі молоді у громадському 
житті на місцевому та регіональному рівнях [12], у якій вказується, що «активна участь молодих лю-
дей у процесі ухвалення рішень та громадській діяльності на місцевому і регіональному рівнях має 
важливе значення, якщо ми дійсно маємо намір побудувати більш демократичне, солідарне і про-
цвітаюче суспільство. <…> Підтримуючи і стимулюючи участь молоді у суспільному житті, місцеві 
і регіональні влади мають сприяти соціальній інтеграції молодих людей, допомагаючи їм долати не 
лише проблеми та труднощі, але й знаходити відповідь на виклики сучасного суспільства, в якому 
часто домінують егоїзм та індивідуалізм. Проте для того, щоб участь молоді в суспільному житті на 
місцевому і регіональному рівнях була успішною, постійною і осмисленою, потрібно мати щось 
більше, ніж розвиток політичних чи адміністративних систем. Будь-яку політику чи дію, покликану 
активізувати участь молоді в житті суспільства, має забезпечувати культурне середовище, що пова-
жає молодь і враховує різноманітні потреби, обставини та сподівання молодих людей».

Ці та інші приклади свідчать, що міжнародно-правове визнання існування у людини невід-
чужуваних, природних прав і свобод, закріплене за допомогою прийняття міжнародних норм 
профільного характеру, які містяться у міжнародних актах, призвело до формування і чіткого ви-
значення їх мінімуму, незнижуваного на національному рівні. У цьому аспекті місцеве самовря-
дування як феномен сучасного конституціоналізму та універсальна форма реалізації практично 
всіх прав людини об’єктивно виступає фактором інтернаціоналізації національного та консти-
туціоналізації міжнародного правопорядків [1]. По суті, нині можна спостерігати глобалізацію 
доктрини муніципального права та місцевого самоврядування, а також прав людини у муніци-
пально-правовому вимірі їх реалізації.

Зазначені приклади значною мірою вказують на місце місцевого самоврядування у процесах 
глобалізації та міжнародної міждержавної інтеграції. Муніципальне право та дієздатне місцеве 
самоврядування є одним із тих атрибутів сучасного конституціоналізму та соціально-правової де-
мократичної державності, що, у контексті європейського вектору розвитку української держави, 
вимагає свого всебічного конституювання та інституціоналізації на принципах гуманізму, люд-
ського виміру влади та верховенства права.
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Батанов О. в. Ціннісні засади муніципального права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції
Стаття присвячена дослідженню процесу глобалізації на сучасному етапі загальнопланетарного со-

ціального розвитку. Виокремлено основні сутнісні аспекти процесу глобалізації з точки зору розвитку 
сучасного муніципального права. Визначено місце місцевого самоврядування та інститутів локальної 
демократії в деяких європейських державах, європейському континенті в цілому та загальноцивіліза-
ційному значенні з точки зору формування українського, європейського та світового конституціона-
лізму, процесів демократизації, глобалізації та європейської міждержавної інтеграції.
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Батанов А. в. Ценностные основы муниципального права в условиях глобализации и межгосударствен-
ной интеграции

Статья посвящена исследованию процесса глобализации на современном этапе общепланетарного 
социального развития. Выделены основные сущностные аспекты процесса глобализации с точки зре-
ния развития современного муниципального права. Показано значение местного самоуправления и 
институтов локальной демократии в отдельных европейских государствах, европейском континенте в 
целом и общецивилизационном значении с точки зрения формирования украинского, европейского 
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Batanov O. Value basis of municipal law in the context of globalization and interstate integration
The article is sanctified to research of process of globalization on the modern stage of general planetary 

social development. The basic aspects of process of globalization are distinguished from the point of view of 
development of modern municipal law. The value of local self-government and institutes of local democracy is 
shown in the separate European states, European continent on the whole and general civilization value from 
the point of view of forming Ukrainian, European and world constitutionalism, processes of democratization, 
globalization and European intergovernmental integration.

Key words: globalization, integration, local self-government, municipal law, modern municipalism, 
municipal power, municipal human rights, decentralization.



65• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Бобровник С. В. подолання протиріч як фактор інтеграції правової системи суспільства

УДК 340.1
Світлана Василівна Бобровник,

професор кафедри теорії права та держави
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор

пОДОлАннЯ пРОТИРІЧ  
ЯК ФАКТОР ІнТЕГРАЦІЇ пРАвОвОЇ СИСТЕмИ 

СУСпІльСТвА

Розвиток сучасного суспільства пов’язується із необхідністю забезпечення інтеграційних про-
цесів в усіх сферах його життєдіяльності. Не виняток і правова сфера, що обумовлює узгодже-

ність та упорядкованість не лише суспільних інтересів, потреб, наданих суб’єктам можливостей 
та покладених обов’язків і заборон, а й суперечливість та системність усіх правових явищ. Саме 
цей фактор визначає актуальність дослідження правової системи суспільства як уособлення його 
правової основи та правового життя в аспекті забезпечення її несуперечності та інтегрованості.

Метою статті є аналіз правової системи суспільства як фундаментальної юридичної категорії в 
аспекті причин і факторів, що обумовлюють її суперечливість та обґрунтування шляхів інтеграції 
цього явища. На основі існуючих визначень поняття «система», які запропоновані філософами, 
соціологами та юристами [1, c. 11–63], ми можемо зробити висновок, що система — це упоряд-
кована сукупність елементів, які взаємопов’язані та взаємодіють один з одним, мають відносну 
самостійність та органічну єдність, визначаються внутрішньою цілісністю, що і забезпечує авто-
номність функціонування системи загалом. 

Що стосується поняття «правова система», то у сучасній літературі існує багато його визна-
чень. Майже кожен учений виробляє власне бачення цього явища, хоча існуючі теоретичні по-
зиції мають і багато спільних рис. На нашу думку, правильним є так званий широкий підхід до 
визначення правової системи, оскільки він повною мірою відображає правову організацію сус-
пільства в єдності та взаємодії всіх компонентів, що її становлять, та характеризує правову систе-
му як частину суспільної, що певним чином пов’язана з явищами і процесами, які відбуваються у 
сферах економіки, політики, культури та ідеології [2]. Широке визначення правової системи дає 
можливість визначити низку таких її ознак як правової категорії та практичного явища: частина 
соціальної системи, що певним чином взаємодіє з іншими сферами життєдіяльності суспільства; 
елемент правової надбудови суспільства, що виконує самостійні функції і є відносно уособле-
ною; явище, що спричиняє нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини; складна 
категорія, що вміщає у собі комплекс компонентів; елементи правової системи, об’єднані спіль-
ною метою, завданнями та виконують спільні функції; структура правової системи залежить від 
критеріїв відбору елементів. Основними серед критеріїв відбору є організаційний, правовий та 
програмний. Саме вони забезпечують вимогу внутрішньої підпорядкованості системи, правового 
спрямування діяльності та шляхів подальшого розвитку [3, c. 312–314]; поняття «правова система 
суспільства» не охоплюється поняттям «право» навіть у найбільш широкому його значенні; пра-
вова система надає можливість охопити всі правові явища не лише в їх сукупності, а й у взаємодії 
та взаємовпливі [4]; формується впродовж історичного процесу та її розвиток не припиняється 
доти, доки існує потреба у державному впливі на суспільство; призначенням правової системи є 
регулювання процесу життєдіяльності суспільства; поряд із загальними для системи функціями 
кожен компонент правової системи виконує тільки йому притаманні специфічні функції; право-
ва система відображає баланс інтересів різних соціальних груп та суспільства, які відображаються 
у праві; всі елементи правової системи мають нормативний характер, оскільки мають правову 
форму та значення; правова система має динамічний характер, оскільки залежить та відображає 
рівень розвитку суспільства та сама впливає на нього; у процесі розвитку правова система долає 
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різноманітні колізії, що, з одного боку, є фактором розвитку, а з другого — відображають проти-
річчя розвитку системи; правова система є засобом стабілізації та організації суспільства.

Вивчення окремих компонентів правової системи потрібно поєднувати із вивченням різно-
манітних процесів, що дають можливість пізнати цілісність правової системи, виявити її вну-
трішні та зовнішні зв’язки. Водночас її не можна зводити лише до формальних властивостей 
системного утворення. У нього потрібно вкладати більш глибокий соціальний, конкретно-істо-
ричний та політичний смисл. Зважаючи на сказане, а також на основі того, що правова система 
має складний багатоаспектний характер, належить до правової надбудови, відображає різно-
манітні суспільні інтереси, закріплені правом, та характеризується наявністю системи само-
стійних елементів, можна зробити висновок про наявність трьох рівнів відображення колізій 
правової системи:

• між правовою системою та правовою надбудовою суспільства, складовою якої є ця система;
• всередині законодавства як елемента правової системи, який забезпечує її нормативність;
• між елементами правової системи, кожен з яких має відносно самостійний характер.
Становлення сучасної правової системи зумовлює необхідність проблем вирішення різнома-

нітних проблем, що забезпечить необхідні умови для формування в Україні гуманістичної право-
вої системи, орієнтованої на гарантування та захист прав людини.

Одним із таких завдань, що має як наукове, так і практичне значення, є забезпечення непро-
тирічності системи законодавства як необхідної складової, нормативної основи правової систе-
ми. Як відомо, непротирічність законодавства досягається багатьма шляхами. Основними з них, 
на нашу думку, є: відповідність законодавства об’єктивним умовам життєдіяльності суспільства; 
узгодження актів вищої юридичної сили; конкретизація законодавчих актів підзаконними; від-
повідність форми та змісту акта; чітка ієрархічна підпорядкованість актів як у межах системи за-
конодавства, так і в межах його галузі; визначення найоптимальніших шляхів співвідношення 
системи права та системи законодавства; чітке визначення ознак системності законодавства та 
співвідношення його основних структур; визначення шляхів оптимізації законодавства та його 
гармонізації з нормами і принципами міжнародного права; визначення найоптимальніших форм 
систематизації як діяльності, основною метою якої є забезпечення узгодженості та непротиріч-
ності законодавства як системного утворення.

Не применшуючи ролі та значення кожного із факторів, особливо хотілося б зупинитися на 
такому важливому напрямі вдосконалення законодавства, як подолання протирічності правових 
приписів та юридичних колізій.

Для сучасної юридичної науки характерне зростання інтересу до вивчення протиріч, що су-
проводжують процеси становлення і функціонування правової системи України. Його можна по-
яснити декількома причинами. По-перше, тривалий час у радянській правовій науці панувала 
теорія «безконфліктності» соціалістичного права як системи, об’єктивно зумовленої радянським 
суспільством, системи норм, що відображають волю трудящих, яка, у свою чергу, є єдиною і не 
може породжувати жодних протиріч. По-друге, сучасна юридична наука стикається зі значними 
труднощами у поясненні причин та характеру юридичних колізій і напрацюванні рекомендацій 
щодо їх подолання. По-третє, в сучасній вітчизняній науці створюється новий напрям дослі-
джень — юридична конфліктологія, одним із аспектів предмета якої є вивчення причин, форм 
прояву та напрямів подолання юридичних колізій.

Протиріччя всередині системи права можуть виникати внаслідок таких причин:
• правові інститути і норми, що прийняті в один час, мають різний ступінь «старіння». Це зу-

мовлено нерівномірністю розвитку суспільних відносин, що регулюються правом. Одні з них роз-
виваються більш інтенсивно, інші — менш інтенсивно. Вимога відповідності права об’єктивним 
умовам його розвитку і зумовлює протирічність цих норм;

• правові інститути і норми, що прийняті в різний час, регулюють суспільні відносини з ура-
хуванням суттєво відмінних умов суспільного життя. Це зумовлюється стабільністю права і не-
можливістю внесення до нього різноманітних змін та доповнень. Це, у свою чергу, призводить 
до наявності норм, які прийняті десятки років тому, однак продовжують регулювати суспільні 
відносини і норми, що прийняті з урахуванням сучасних потреб практики. Їх зміст часто має су-
перечливий характер і призводить до правових колізій;
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• дещо випереджаючий розвиток підзаконного регулювання тих суспільних відносин, які по-
винні бути врегульовані законодавчими актами, призводить не лише до порушення принципів 
підзаконного регулювання, а й створює передумови для проблемності та суперечливості законо-
давства. Цей фактор зумовлюється бажанням глави держави чи керівників вищих і центральних 
органів виконавчої влади, випереджаючи законодавче регулювання, «нав’язати» свою політичну 
волю чи забезпечити власний підхід до здійснення різноманітних реформ;

• прийняття законів із тих питань, які можуть бути врегульовані підзаконними актами. Це про-
блеми, що суттєво не впливають на визначення правової політики держави. Саме такий характер 
мають закони України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу», «Про попередження насильства в сім’ї» тощо;

• непродумане запозичення національним законодавством іноземних правових інститутів 
та норм без урахування особливостей національної правової системи, культури та менталітету. 
Ця обставина набуває особливого значення в сучасних умовах, коли зростає вплив на законодав-
ство України норм міжнародного права. Розвиток співробітництва держав у різноманітних на-
прямах зумовлює і підвищені вимоги до співвідношення нормативних актів. При цьому потрібно 
враховувати негативні наслідки, до яких може призвести необдумане копіювання актів та інсти-
тутів міжнародного права. Доречно буде згадати застереження Ю. Тихомирова щодо залежності 
ступеня сприйняття національним законодавством норм та інститутів інших держав від їх належ-
ності до систем права [5, c. 13];

• стихійність правотворчого процесу й одночасно його інтенсивність призводять до прийнят-
тя сотень законів і тисяч підзаконних актів. На жаль, якість та узгодження актів, що прийма-
ються, залишається стабільно низькою. Бажання вирішити за допомогою закону чи указу певну 
проблему поспіхом обертається ілюзією. Акти готуються з багатьма помилками, без урахування 
прогнозів. Іноді після прийняття нового акта продовжує діяти старий, відбувається дублювання 
нормативних приписів;

• політична боротьба, кон’юнктура, лобіювання регіональних чи групових інтересів призво-
дять до боротьби законодавчої та виконавчої влади. Аналіз законодавчої діяльності дає можли-
вість стверджувати, що у низці випадків у законах відображаються різноманітні концепції, які 
зумовлюються різноманітними, а іноді й протилежними інтересами. Текст такого закону є проти-
річним, оскільки більше нагадує «мирний договір» між різноманітними парламентськими фрак-
ціями та групами.

Узгодженість правових норм, відсутність між ними протиріч — не лише одна із загальних умов 
ефективності законодавства, а й важлива закономірність його функціонування як самостійного, 
цілісного, системного явища. Сама конструкція законодавства як узгодженої непротирічної сис-
теми є об’єктивно необхідним способом його існування та ефективного функціонування. Колізії 
правових норм призводять до порушення системності правового регулювання і суттєво знижують 
його ефективність.

Враховуючи те, що системність законодавства засновується не лише на ієрархічному рівні, 
а й на порядковому, важливим є аналіз колізій по горизонталі, що виникають між нормами, які 
мають рівну юридичну силу. Найбільш поширеними є такі:

• між нормами, що містяться в одній статті нормативно-правового акта;
• між нормами, що містяться у статтях одного нормативно-правового акта;
• між нормами, що містяться у різних нормативно-правових актах.
Таким чином, можна констатувати наявність двох основних різновидів юридичних колізій, що 

суттєво впливають на рівень системності та ефективності сучасного законодавства.
1. Колізії між нормами актів, що мають різноманітну юридичну силу, є вертикальними і ви-

являються у колізіях між:
• загальноприйнятими нормами і принципами міжнародного права, міжнародними догово-

рами України та нормами і принципами національного законодавства;
• нормами Конституції та законів України;
• нормами законодавчих актів держави;
• нормами законів і підзаконних актів;
• нормами підзаконних актів загального, відомчого, місцевого та локального рівнів;
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• нормами актів органів державної влади та місцевого самоврядування.
2. Колізії між актами, що мають рівну юридичну силу, горизонтальний характер і виявляються 

у колізіях між нормами, що містяться в:
• одній статті нормативно-правового акта;
• різних статтях одного нормативно-правового акта;
• статтях різних нормативно-правових актів.
Ми визначили різновиди юридичних колізій у сучасному законодавстві. Їх аналіз, обґрунту-

вання шляхів подолання є суттєвими засобами забезпечення системності та узгодженості сучас-
ного законодавства, а також підвищення рівня його дієвості та ефективності. Лише узгоджене, 
систематизоване законодавство є гарантією ефективності правового регулювання і правової сис-
теми загалом.

Одним із важливих напрямів подолання протиріч у правовій сфері є стабільність законодав-
ства, що визначається стабільністю основного закону держави. Стабільність Конституції України 
зумовлена її сутністю — відображення співвідношення соціально-політичних сил на сучасному 
етапі розвитку українського суспільства.Її гарантії відображені в її положеннях. Основними серед 
них є віднесення питань прийняття Конституції до повноважень референдуму чи вищого пред-
ставницького органу держави, закріплення за Конституційним Судом України виключного права 
тлумачення Конституції України, встановлення «жорсткого» порядку перегляду Конституції та 
внесення конституційних поправок.

Доти, доки Конституція України є незмінною, а законодавчі акти їй не протирічать, можна 
говорити про узгоджену систему законодавства. Внесення змін до Основного Закону призводить 
до певних диспропорцій у системі законодавчих актів. Враховуючи, що система законодавства 
має динамічний характер, правомірним є висновок про те, що повної узгодженості в системі на-
ціонального права на тривалий період досягти практично неможливо.

Правомірним буде висновок про те, що динамічний розвиток суспільних відносин породжує 
протиріччя у сфері права, які мають подвійний характер.

1. Об’єктивні протиріччя між суспільними відносинами і спрямованими на їх регулюван-
ня правовими нормами. Вони зумовлюються нерівномірним ступенем стабільності суспільства 
та права. Суспільство має більш рухливий характер, воно зазнає впливу нових течій і факторів 
суспільного розвитку, тоді як право є стабільним явищем. Ці протиріччя мають важливе значен-
ня для розвитку законодавства і забезпечення його відповідності суспільному розвитку, основну 
роль із подолання яких повинні відігравати правотворчі і правозастосовні органи держави. Саме 
вони мають не лише виявляти такі протиріччя, а й забезпечувати їх вирішення.

2. Похідний характер мають протиріччя між правовими нормами та інститутами. Вони при-
зводять до порушення узгодженості системи права та є наслідком порушення логіки внутрішньо-
го розвитку законодавства. Виявляються у тому, що:

• закони як акти вищої юридичної сили не відповідають об’єктивним умовам життєдіяльності 
суспільства чи вміщають протирічні положення;

• невідповідність законодавчого регулювання вимогам та завданням суспільного розвитку;
• випереджаюче підзаконне регулювання суспільних відносин, які повинні бути врегульовані 

законодавчими актами;
• непродумане запозичення міжнародних та іноземних інститутів та стандартів без урахування 

особливостей національної правової системи, національної культури та традицій;
• домінування політичних інтересів у парламенті у процесі прийняття нормативно-правових 

актів вищої юридичної сили;
• використання законодавства як арени боротьби законодавчої та виконавчої гілок влади чи 

загальнодержавного та місцевого рівнів влади.
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Бобровник С. в. подолання протиріч як фактор інтеграції правової системи суспільства
На основі аналізу правової системи як сукупності правових явищ, що утворюють правову орга-

нізацію суспільства, виокремлено її ознаки як правової категорії та практичного явища. На основі 
багатоаспектності, поліструктурності правової системи виокремлено три рівні колізій: між право-
вою системою та правовою надбудовою, всередині законодавства як основи правової системи та між 
елементами правової системи. Виокремлено фактори забезпечення непротирічності законодавства, 
з’ясовано причини протиріч системи права та умови їх подолання.

Ключові слова: правова система, законодавство, колізії, протиріччя, системність, непротирічність, 
система права.

Бобровник С. в. преодоление противоречий как фактор интеграции правовой системы общества
На основе анализа правовой системы как совокупности правовых явлений, образующих право-

вую организацию общества, определены ее черты как правовой категории и явления практического 
направления. Исходя из многоаспектности и полиструктурности правовой системы обосновано три 
уровня коллизий: между правовой системой и правовой надстройкой, внутри законодательства как 
основы правовой системы, между элементами правовой системы. Определены факторы обеспечения 
непротиворечимости законодательства и причины противоречий внутри системы права, а также усло-
вия их преодоления.

Ключевые слова: правовая система, законодательство, коллизии, противоречия, системность, не-
противоречимость, система права. 

Bobrovnik S. Overcoming conflict as a factor of integration of the legal system of society
On the basis of the legal system as a set of legal phenomena that form the legal organization of society, 

determined its characteristics as a legal category and practical effects. Based on bahatoaspektnosti, structuring 
legal system was determined three-level conflicts: between the legal system and legal superstructure in law as 
the basis of the legal system and between the elements of the legal system. Author determined factors ensure 
neprotyrichnosti legislation The reasons for conflict legal system and the conditions to overcome them.

Key words: legal system, legislation, conflicts, contradictions, system, neprotyrichnist system of law.
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ІнТЕлЕКТУАльнО-пРАвОвА СКлАДОвА  
ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв в УКРАЇнІ

Інтеграційні процеси в сучасній Україні нерозривно пов’язані з відповідними процесами у 
світі. У міжнародному масштабі йдеться переважно про міжнародну економічну інтеграцію, 

яку розуміють або як процес, який призводить до нівелювання відмінностей між економічними 
суб’єктами — представниками окремих держав, або як відносини, позбавлені будь-яких форм 
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дискримінації іноземних партнерів в окремих національних економіках. Структуру інтеграцій-
ного процесу економісти визначають як дворівневу, вивчаючи її на мікро- і макрорівнях. Серед 
форм міжнародної регіональної економічної інтеграції найбільш дослідженими на сьогодні вва-
жаються зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, еко-
номічний і політичний союзи.

Втім, погляд на проблеми інтеграційних процесів не зводиться тільки до аналізу економічних 
моделей. Значний інтерес являє собою дослідження інших складових зазначених явищ, зокрема 
таких, які ми називаємо у цій статті інтелектуально-правовими. 

Оскільки глобалізоване інформаційне суспільство породжує значні інтелектуальні ресурси 
і творчі результати, слід з’ясувати, який вплив має ця інтелектуально-інформаційна революція 
(і чи має взагалі) на прискорення інтеграції України у світове співтовариство. 

У літературі різних галузей науки процеси економічної, політичної та інших видів міжнародної 
інтеграції неодноразово ставали предметом наукового пошуку. Свої думки з цього приводу висло-
вили Г. Андрощук, В. Балмер-Томас, А. Бредіхин, З. Гратіус, Ю. Капіца, В. Кириченко, Н. Оні-
щенко, В. Пащук, О. Сушко, В. Троненко, є. Свинарчук, С. Шергін та ін. Проте варто зазначити, 
що комплексних правових досліджень у цій сфері ще замало, особливо у запропонованому на-
прямі.

Так, детально вивчалися фактори розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції, серед 
яких економічний розвиток країн, груп країн та регіонів світу в умовах нерівномірного розподілу 
ресурсів; закономірності науково-технічного прогресу; тенденції демографічного розвитку; на-
явність та необхідність вирішення глобальних проблем (енергетичної, продовольчої, екологічної, 
використання Світового океану та Космосу, економічного зростання та зростання народонасе-
лення, економічної безпеки, роззброєння тощо); різке скорочення відстаней завдяки розвитку 
транспортно-комунікаційних мереж; ринкова «уніфікація» економічного розвитку тощо. На під-
ставі цього було зроблено важливий висновок про те, що послідовний розвиток форм міжнарод-
ної економічної інтеграції забезпечує найбільш повне, найраціональніше використання еконо-
мічного потенціалу країн та підвищення темпів їх розвитку.

Проте не слід забувати, що процеси міжнародної економічної інтеграції традиційно відбу-
ваються в умовах непростого поєднання соціально-економічних та політичних проблем. Серед 
основних чинників, що зумовлюють появу таких проблем у спеціальній літературі, називають: 
політико-правові, економічні та соціально-культурні відмінності країн-учасниць; зростання за-
трат при реалізації регулятивних функцій на наднаціональному рівні; суперечності, пов’язані з 
розширенням інтеграційних угруповань; націоналізм і традиційні конфлікти між окремими кра-
їнами та групами країн, ідеологічні розходження тощо.

На основі зазначеного вище та беручи до уваги те, що у розвитку світової економіки останніх 
десятиліть домінують процеси міжнародної економічної інтеграції, метою нашої статті є визна-
чення змісту інтелектуально-правової складової інтеграційних процесів в Україні з урахуванням 
світових тенденцій. 

Дослідники слушно стверджують, що сучасній системі національних економік притаманна 
глобальна інтеграція, оскільки світ перетворився на глобальну економічну систему (додамо — 
глобальну інформаційну, інтелектуальну економічну систему). Отже, Україна потребує активної 
інтеграції в сучасні інформаційні, інтелектуальні, господарські зв’язки для того, щоб долучитися 
до подальшого цивілізаційного розвитку. 

Cлід зазначити, що сучасна економіка України характеризується низкою негативних характе-
ристик, які заважають ефективній інтеграції України, серед яких: наявність питомої ваги фізично 
і морально застарілого обладнання у складі основних виробничих фондів, що є наслідком пріори-
тету екстенсивних методів розвитку економіки, зокрема її базових галузей. Тому найважливішим 
завданням сьогодні є оновлення (науково-технічне, інформаційне, технологічне) виробництва і 
забезпечення його конкурентоспроможності в процесі пришвидшеної модернізації.

Цілеспрямований розвиток інформаційних відносин, зростання обсягу впровадження нових 
інформаційних технологій привели в Україні, як і в усьому світі, до стрімкого формування Інфор-
маційного суспільства, яке характеризується передусім переорієнтацією економіки з використан-
ня матеріальних ресурсів на ефективне впровадження знань, підтримку інновацій, науки й освіти.
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Успішне ведення бізнесу в часи глобальних перетворень нового століття неможливе без впро-
вадження все більш нових технічних рішень. Легальний електронний і мережевий бізнес ефек-
тивний тільки за умови адекватного правового забезпечення. Тому вирішення проблем інформа-
ції, інформатизації, реалізації та захисту інформаційних прав перебуває у центрі уваги сучасної 
юридичної науки і практики, особливо приватноправової. Питання технічного захисту інформа-
ції також нерозривно пов’язані з можливостями їх законодавчого закріплення і всебічною право-
вою підтримкою.

Не викликає сумніву, що успіху досягає та країна, яка має найбільш досконалі технології, 
впроваджує технічні новинки у виробництво раніше інших, бере участь у глобальному обміні 
знан нями, не боїться конкурентної боротьби і сприяє запровадженню інновацій у виробництво. 
Без таких підходів сталого розвитку економіки досягти неможливо, тому має бути задіяно весь 
потенціал країни — особливо людський, який у підсумку і забезпечує науковий прогрес.

Метою державної інноваційної діяльності — діяльності, яка спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, і яка зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і послуг, є, як відомо, створення соціально-економічних, орга-
нізаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-тех-
нічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоз-
датної продукції, а основними принципами державної інноваційної політики в процесі інтеграції 
України є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; визначення державних 
пріоритетів інноваційного розвитку; формування нормативно-правової бази у сфері інновацій-
ної діяльності; створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науко-
во-технічного та інноваційного потенціалу; забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, 
фінансової, кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності, яка відповідає інтеграційним 
процесам; ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, 
підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; здійснення заходів на підтримку між-
народної науково-технологічної кооперації, трансфер технологій, захисту вітчизняної продукції 
на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; фінансова підтримка, здійснення 
сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності; сприяння 
розвиткові інноваційної інфраструктури; інформаційне забезпечення суб’єктів інформаційної 
діяль ності; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Як позитив, можна відзначити те, що вже протягом понад 10 років значна увага практично у 
кожному науковому дослідженні з проблем права інтелектуальної власності в нашій краї ні при-
діляється питанням гармонізації законодавства України з актами європейського Союзу (далі — 
єС), її ефективності через застосування різних моделей, визначення конкретних сфер автор-
ського права, суміжних прав, прав промислової власності тощо, які потребують гармонізації; 
визначенню балансу інтересів суб’єктів виключних майнових прав та користувачів відповідно до 
актів єС, інтеграції з країнами світу, особливо з країнами єС. Позиції науковців із цих питань різ-
няться, але незмінно позитивно оцінюються риси гармонізації, які відзначають і європейські фа-
хівці; звертається увага на уповільнення процесів інтеграції та гармонізації в останні 10 років і на 
відсутність єдиного підходу стосовно застосування директив єС на національному рівні в Україні 
й інших державах; висловлюються сподівання щодо утворення дійсно уніфікованого правового 
середовища у сфері єдиного ринку товарів і послуг, що підпадають під охорону прав інтелекту-
альної власності на всій території єС. Так само актуальними для доктринального аналізу, окрім 
наближення законодавства та його гармонізації в названій сфері, залишаються питання адаптації 
та уніфікації законодавства.

Втім, результати наукових досліджень, більшість з яких зосереджена у кандидатських ди-
сертаціях та колективних й одноособових монографіях, статтях потребують подальшого всебічно-
го аналізу, закріплення на законодавчому рівні, впровадження у практику. Зокрема, це стосується 
висновків і пропозицій із перегляду переліку об’єктів прав інтелектуальної власності і забезпе-
чення охорони об’єктів, які чітко не закріплені у законодавстві з метою їх ефективної охорони 
і захисту; пропозицій із детального визначення меж вільного використання творів; створення 
ефективно діючих організацій колективного управління майновими правами авторів і виконав-
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ців, а також удосконалення системи збору авторської винагороди; забезпечення фундаменталь-
них традицій охорони прав авторів одночасно із виконанням умов балансу інтересів як авторів, 
так і членів суспільства в ознайомленні і правомірному використанні усіх результатів інтелекту-
альної творчої праці; забезпечення не лише прав та інтересів авторів, а й прав осіб на вільне отри-
мання інформації; підвищення якості проведення патентних експертиз; забезпечення відкритого 
доступу до патентної інформації; підвищення рівня укладання договорів у сфері майнових прав 
інтелектуальної власності; забезпечення поваги до особистих немайнових прав авторів, виконав-
ців, винахідників тощо; щодо необхідності чітко визначити види порушень прав інтелектуаль-
ної власності і способи відшкодування завданої у цій сфері шкоди; своєчасне вирішення питань 
охорони прав інтелектуальної власності в інформаційних мережах і забезпечення ефективності 
законодавства, яке формується на межі права інтелектуальної власності та інформаційних прав; 
врахування додаткових факторів впливу на правосвідомість у сфері права інтелектуальної влас-
ності — зростання конкуренції, необхідність захисту прав споживачів і загальна підтримка розви-
тку культури, освіти, науки; необхідність поваги до основних прав і свобод людини, включаючи 
право на цитування, повідомлення новин, забезпечення базових академічних і освітніх свобод 
тощо.

Підсумовуючи, слід зробити узагальнюючий для цієї статті висновок про необхідність враху-
вання серед інших важливих складових, які сприяють ефективним інтеграційним процесам, ще 
однієї складової, яку ми умовно назвали інтелектуально-правовою, маючи на увазі необхідність 
поєднання досягнень у сфері інтелектуальної власності, інформаційних процесів, знань і високих 
технологій, поєднаних із міцною правовою підтримкою, для впевненого входження України в 
глобальну економіко-політичну і правову систему з іншими прогресивними державами.

Кохановська О. в. Інтелектуально-правова складова інтеграційних процесів в Україні
Стаття присвячена проблемам визначення поняття і змісту інтелектуально-правової складової 

інтег раційних процесів в Україні. Ґрунтуючись на положеннях приватноправової доктрини і розроб-
ках спеціалістів інших галузей науки, автор визначає найбільш актуальні елементи інтелектуальної та 
інформаційної діяльності в країні, які сприяють більш швидким та ефективним інтеграційним про-
цесам, дає оцінку цивільно-правовим науковим напрацюванням у цій сфері і прогнозує найближчі 
кроки України для досягнення завдань подальшої інтеграції.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, інтелектуально-правова складова інтеграційних про-
цесів, інтелектуальна власність, інформаційна діяльність, приватноправовий доктринальний аналіз.

Кохановская Е. в. Интеллектуально-правовая составляющая интеграционных процессов в Украине
Статья посвящена проблемам определения понятия и содержания интеллектуально-правовой со-

ставляющей интеграционных процессов в Украине. Основываясь на положениях частноправовой 
доктрины и разработках специалистов других отраслей науки, автор определяет наиболее актуальные 
элементы интеллектуальной и информационной деятельности в стране, которые способствуют 
быстрым и эффективным интеграционным процессам, дает оценку гражданско-правовым научным 
разработкам в этой сфере и прогнозирует ближайшие шаги Украины для достижения задач дальней-
шей интеграции.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, интеллектуально-правовая составляющая 
интеграционных процессов, интеллектуальная собственность, информационная деятельность, част-
ноправовой доктринальный анализ.

Kokhanovska О. Intellectually-legal component of the integration processes in Ukraine
Statya devoted to problems of definition and content intelligently-legal component of the integration 

processes in Ukraine. Based on the provisions of the private-legal doctrine and development specialists from 
other branches of science, the author defines the most relevant elements of the intellectual and informational 
activities in the country, which contribute to a fast and effective integration processes, evaluates civil-legal 
scientific developments in this field and predicts the next steps for Ukraine achieve the objectives of further 
integration.

Key words: integration, integration processes, intellectual-legal component of integration processes, 
intellectual property, information activities, private-legal doctrinal analysis.
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вИБОРЧОЇ СИСТЕмИ в УКРАЇнІ  

(ТЕОРЕТИКО-пРАвОвИЙ вИмІР)

У широкому сенсі під інтеграцією необхідно розуміти процес об’єднання певних частин в одне 
ціле. На підставі цього, інтеграційний потенціал — це об’єднавчий потенціал, що у контексті 

виборчої системи нашої держави свідчить про можливість розгляду організації процесу виборів 
та підрахунку голосів як потужного інтеграційного фактору. Саме тому ключовою гіпотезою на-
шої публікації є можливість сприйняття виборчої системи, виборів узагалі не як хронічно-проб-
лемного фактору, а як позитивного інтеграційного елемента для держави, суспільства, окремо 
взятого громадянина. В умовах дезінтеграційних тенденцій у державі, надскладної оборонно-без-
пекової ситуації, соціально-економічних негараздів інтеграційний потенціал виборчої системи в 
Україні може і повинен бути врахований. 

Не може викликати заперечень позиція А. Селіванова, відповідно до якої «кожне суспільство 
живе за досить зрозумілим принципом — демократичного устрою влади і активної громадянської 
участі людей у вирішенні кардинальних питань свого життя. Сутність розвинутості демократії ви-
значається здатністю суспільства впливати на владу, вимагати служіння його інтересам» [1, с. 6]. 
Нам видається, що вибори і є тим інструментом, за допомогою якого суспільство впливає на фор-
мування та подальше функціонування влади. 

Актуальність дослідження інтеграційного потенціалу виборчої системи пояснюється багатьма 
факторами, ключовими з яких, на наше переконання, є такі:

• необхідність гармонізації балансу інтересів різних учасників виборчого процесу, в яких 
вбачається чітке розходження цільових установок участі у виборах (виборці, суб’єкти реалізації 
актив ного виборчого права — надії на покращання життя через отримання якісної влади; канди-
дати, суб’єкти пасивного виборчого права — перемога у виборах; влада — переобрання, утриман-
ня влади; опозиція — усунення чинної влади, отримання влади). За цих умов більш ніж важливо 
досягти вказаної гармонізації з метою реального впровадження інтеграційних процесів;

• спроби введення у правове поле використання виборчих технологій, науковій новизні та 
практичній значущості яких може позаздрити автор найблискучішої дисертаційної роботи. Не-
легальні виборчі технології, які мають на меті недемократичні цілі, що суперечать інтересам реа-
лізації виборчих прав громадян, інтересів суспільства і держави, об’єктивно регулюються заборо-
няючими конституційно-процесуальними нормами. Зобов’язуючі конституційно-правові норми 
застосовуються, з одного боку, з метою протидії нелегальним технологіям, а з другого — законо-
давець додає форму належної поведінки тим виборчим технологіям, які, на його думку, найкраще 
забезпечують реалізацію виборчих прав і дотримання демократичних принципів. Регулювання 
виборчих технологій уповноважуючими процесуальними нормами надає громадянам простір для 
прояву активності. Саме такі норми, як не парадоксально, стають основою нелегітимних вибор-
чих технологій, що формально не порушують норми права [2, с. 82]. Додамо, що нерідко виборчі 
технології не є правопорушенням, а мають характер зловживання правом;

• доцільність використання в Україні міжнародних напрацювань та закордонного досвіду. 
Констатуємо, що у випадку організації, проведення виборів, процедури підрахунку голосів тощо 
у різних держав немає принципових відмінностей, які б ускладнювали можливості такого запо-
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зичення. Історія країни, форма держави, той чи інший тип виборчої системи, ментальність пере-
січного громадянина, — все це та інше не є визначальними чинниками відмінностей процедури 
проведення виборів. Відмінності є, проте схожості, ідентичності, аналогічності на порядок біль-
ше. В основі прості та доступні явища: ціль виборів — вибір влади; передвиборча агітація — на 
однакових умовах; голосування — загальне, рівне, таємне; підрахунок голосів — прозорий. Не ви-
падково у зв’язку із цим європейська комісія за демократію через право (Венеціанська Комі-
сія) (далі — Комісія), вже чверть століття ухвалює висновки до виборчих законопроектів, готує 
пропозиції до удосконалення законів різних країн, напрацьовує узагальнені аналітично-реко-
мендаційні матеріали щодо організації виборів та виборчого законодавства. І все це торкається 
різних країн, у яких різна історія, нормативно-правова база. Характерно, що до участі у роботі 
Комісії долучаються не лише країни, що входять до Ради європи (Комісія є її дорадчим орга-
ном), а й територіально неблизькі до європейського континенту держави (наприклад, Чилі чи 
Перу);

• необхідність кодифікації українського виборчого законодавства. Це питання є більш ніж 
нагальним, оскільки як численні зміни до існуючих виборчих законів, так і прийняття прин-
ципово нових документів безпосередньо перед виборами не сприяють покращанню стану 
справ у цій царині, а радше свідчать про чергове намагання чинної на той час влади створити 
для себе певні пільги та переваги. Одним із кроків у стабілізації ситуації у цьому напрямі мо-
гла б стати кодифікація, яка з об’єктивних причин більш ґрунтовного характеру кодексу по-
рівняно зі звичайним законом сприяла б мінімізації ситуативного внесення змін до чинного 
законодавства.

У жовтні 2015 р. в Україні планується проведення чергових місцевих виборів. Про це свід-
чить чинне законодавство, стосовно цього висловлюються політики, до цього готуються політич-
ні партії та окремі кандидати, їх очікують громадяни та територіальні громади. Проте, на жаль, 
вимушені констатувати, що підготовка до вказаних виборчих перегонів суттєво ускладнюється 
такими обставинами, як невирішена політико-правова ситуація із територіями, які Україна тим-
часово не контролює (Автономна Республіка Крим, частини Донецької та Луганської областей); 
очікування змін до Основного Закону держави за рахунок впровадження результатів роботи не-
щодавно створеної Конституційної Комісії. Вчергове ми вимушені проводити вибори «на марші», 
що, попри об’єктивну картину необхідності здійснення певних організаційно-правових кроків, 
значною мірою ускладнює їх проведення, посилює соціальну напругу у суспільстві. Громадяни 
багато очікують від місцевих виборів і такі очікування мають бути забезпечені з боку публічної 
влади зрозумілими, прозорими «правилами гри» при їх проведенні. 

Чинне законодавство (Закон України від 10 липня 2010 р. № 2487-VI «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го-
лів») визначає, що:

1) вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою віднос-
ної більшості в одномандатних виборчих округах;

2) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, місь-
ких, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою;

3) вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою віднос-
ної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Такі вимоги чинного законодавства обумовлюють особливу увагу до різноманітних аспектів за-
безпечення правомірності виборчого процесу. Фактично одночасно необхідно забезпечити реалі-
зацію на практиці мажоритарної та змішаної (мажоритарно-пропорційної) виборчої системи. 
Традиційно вважається, що проведення одночасно декількох виборів суттєво ускладнює робо-
ту всіх публічно-правових інституцій забезпечення виборчого процесу. Відповідно збільшується 
ймовірність порушення чинного законодавства на підготовчих процесах, під час голосування та 
підрахунку голосів. Зазначене обумовлює необхідність застосування державою та громадянським 
суспільством адекватних запобіжних заходів, які б унеможливили (мінімізували) відхилення від 
норм законодавства. 

У ролі пропозицій до удосконалення виборчого законодавства в експертному середовищі 
актив но обговорюється питання можливості застосування в Україні пропорційної виборчої сис-
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теми із відкритими списками, що, за певними оцінками, здатне суттєво покращити стан справ із 
дотриманням виборчих прав особи, підняти залежність окремо взятого кандидата із виборчого 
списку від думки виборця. Чи дійсно це так, чи насправді відкриті списки є «проривом» у ви-
борчому полі? Спробуємо з’ясувати. Перше — це визначення. На нашу думку, пропорційною ви-
борчою системою із відкритими списками може вважатися така система, за якої представлений 
на вибори партійний список має відкритий характер і виборці під час голосування обирають не 
тільки політичну партію, а й голосують за конкретного кандидата всередині партійного списку. 
Перевагами такого способу презентації партійних списків є:

• виборець має можливість підтримати не лише політичну партію, а й конкретного кандидата 
із партійного списку;

• збільшення «політико-правового» зв’язку між кандидатом та виборцями, при якому канди-
дат стає залежним як перед політичною силою, у списках якої він є, так і перед виборцями;

• посилюється роль місцевих партійних осередків, які реальними справами конкретних пар-
тійців доводитимуть спроможність представляти інтереси виборців у виборних органах.

Проте можливість запровадження у нашій державі виборчої системи із відкритими партійни-
ми списками не можна назвати беззаперечно позитивною. Потенційними недоліками чи проб-
лемними аспектами є такі:

• збільшення для держави вартості проведення виборів, оскільки під час волевиявлення у 
кожного виборця має бути окремий бюлетень (бюлетені) щодо кожної політичної партії, яка бере 
участь у виборах, де виборець висловлюватиметься у підтримку того чи іншого кандидата із пар-
тійного списку;

• ускладнення процесу організації виборів, зокрема процедури підрахунку голосів;
• зменшення впливу керівників партій на членів партії, що в умовах стратегії належного пар-

тійного будівництва буде стримуючим фактором для окремо взятої партії, а в умовах намагання 
структуризації політичного простору — перешкодою для держави.

Зазвичай перед прийняттям певних публічно-правових рішень варто сформулювати (чи за-
пропонувати це зробити науковцям) принципи, на підставі яких здійснюватимуться ті чи інші дії. 
Не є винятком і виборча система, виборча стратегія України узагалі. Коли говоримо про теорети-
ко-правовий вимір інтеграційного потенціалу виборчої системи, ми не можемо не запропонувати 
принципи пошуку оптимальної моделі для України. Нам імпонує підхід Комісії, котра сформу-
лювала та оприлюднила три важливих у цьому сенсі документи:

• Кодекс належної практики у виборчих справах (2002 р.);
• Кодекс належної практики щодо референдумів (2007 р.);
• Кодекс належної практики щодо політичних партій (2009 р.).
Варто зазначити, що знайомство із цими кодексами засвідчило безпідставність критичних 

зауважень деяких вітчизняних фахівців з приводу неможливості використання в Україні реко-
мендацій Комісії та інших організацій міжнародного ґатунку задля покращення виборчого за-
конодавства. Констатуємо, що названі документи можливо і, мало того, потрібно впроваджува-
ти у вітчизняну практику. Аналіз Кодексу належної практики у виборчих справах свідчить про 
ключові принципи виборчого права: загальність, рівність, вільність, таємність, безпосередність  
[3, с. 51–56], надаються ретельні характеристики кожного із них. У продовження цього вважаємо 
за доцільне сформулювати базові принципи, на підставі яких варто вибудовувати виборчу систе-
му України:

1. Природність — вибори мають відповідати ментальності та розумінню права населення і пра-
вовій природі того органу, вибори до якого здійснюються. У цьому випадку варто навести дум-
ку П. Рабіновича, який зазначає, що природне («загально-соціальне» чи «соціально-природне») 
право — це певні можливості учасників суспільного життя, які є необхідними для задоволення їх-
ніх біологічно й соціально обґрунтованих — за певних історичних умов — потреб [4, с. 66]. У кон-
тексті виборчої системи потреби пересічного громадянина полягають у зрозумілості, прозорості 
побудови процесу виборів; 

2. Простота — організація волевиявлення та процедура підрахунку голосів мають бути макси-
мально спрощеними та доступними для усвідомлення і можливості контролю з боку пересічного 
громадянина. Простота виборчої системи, як це не виглядатиме парадоксально, має стати запо-
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біжником зловживань та правопорушень. Це буде одним із важливих елементів відповіді суспіль-
ства та держави брудним виборчим технологіям;

3. Стабільність — вибори мають відбуватися за постійними та якомога менш змінюваними 
правилами (нормативно-правова база, виборча система, межі округів тощо); 

4. Відповідальність (у розумінні відповідальності політичних партій за конкретні кроки по вті-
ленню у життя положень передвиборчої програми).

Стосовно останнього, ми погоджуємося, що «розмитість політичних передвиборчих програм 
дезорієнтує виборця під час голосування і, таким чином, ставить перед ним вимогу обирати ту 
чи іншу політичну силу за іншими, другорядними ознаками, що не сприяє ні вдосконален-
ню демократичних процедур, ні розвиткові партійної та політичної системи в Україні» [5, с. 
353]. Саме у цій царині має бути предметне поле громадського контролю, саме тут ми зможемо 
реально відчути суспільну користь від різноманітних громадських організацій, які опікуються 
виборчими проб лемами. У зв’язку із цим справедливими видаються слова Н. Оніщенко: «Про-
сування України демократичним шляхом прямо пов’язане, по-перше, з перерозподілом соці-
ального простору між державою і громадянським суспільством, а по-друге, з їх визначеною, 
бажано більш ефективною, взаємодією або хоча б із налагодженим співіснуванням у нових по-
літичних умовах» [6, с. 325].

На завершення зазначимо, що вибори, попри їх роль і значення у житті суспільства та держа-
ви, за умови належного нормативно-правового та організаційного забезпечення, в ідеалі мають 
перетворитися у рутинну процедуру підрахунку голосів, на підставі попередньо чітко сформова-
них процедур. Як слушно зазначає Ю. Ключковський, «процедурний аспект виборчого процесу 
полягає в тому, що діяльність суб’єктів виборчого процесу відбувається відповідно до норматив-
но визначених процедур, які у сукупності виступають правовою моделлю (правовим алгоритмом 
такої діяльності)» [7, с. 9]. Важливо цю правову модель розробити. Нам видається, що чим рідше 
ми будемо втручатися у цей правовий алгоритм, вноситимемо у нього зміни, тим краще буде для 
всіх — людини, суспільства, держави. 
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Стеценко С. Г. Інтеграційний потенціал виборчої системи в Україні (теоретико-правовий вимір)
Стаття присвячена інтеграційному потенціалу виборчої системи України. Увага акцентована на 

факторах, які свідчать про актуальність цієї проблематики. Проаналізовано перспективи запрова-
дження в Україні пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Наведено авторські прин-
ципи побудови виборчої системи. Розглянуто можливості використання напрацювань європейської 
комісії за демократію через право (Венеціанської Комісії).

Ключові слова: інтеграційний потенціал, виборча система, теорія права, принципи права, європей-
ська комісія за демократію через право (Венеціанська Комісія).
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Стеценко С. Г. Интеграционный потенциал избирательной системы в Украине (теоретико-правовое  
измерение)

Статья посвящена интеграционному потенциалу избирательной системы Украины. Внима-
ние акцентировано на факторах, которые свидетельствуют об актуальности этой проблематики. 
Проанализированы перспективы внедрения в Украине пропорциональной избирательной системы 
с открытыми списками. Приведены авторские принципы построения избирательной системы. 
Рассмотрены возможности использования наработок Европейской комиссии через демократию (Ве-
нецианской Комиссии).

Ключевые слова: интеграционный потенциал, избирательная система, теория права, принципы 
права, Европейская комиссия через демократию (Венецианская Комиссия).

Stetsenko S. Integration potential of the electoral system in Ukraine (theoretical and legal dimension)
The article is devoted to the integration potential of the electoral system of Ukraine. The attention is 

focused on the factors that testify to the urgency of this issue. The prospects for implementation in Ukraine 
of a proportional electoral system with open lists. The author presents the principles of the electoral system. 
Considered the possibility of using the expertise of the Venice Commission.

Key words: integration potential, the electoral system, theory of law, principles of law, the Venice Commission.
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пОнЯТТЯ І ЗнАЧЕннЯ  
ОСнОвнИх пРИнЦИпІв СОЦІАльнОГО ДІАлОГУ  

У СФЕРІ пРАЦІ

Правовий інститут соціального діалогу у сфері праці є складовою колективного трудового 
права як структурного елемента у системі трудового права України. Як правовий інститут 

соціальний діалог у сфері праці є сукупністю норм, що закріплюють поняття, основні принци-
пи, рівні та сторони соціального діалогу, критерії репрезентативності для суб’єктів профспілкової 
сторони та сторони роботодавців, форми здійснення соціального діалогу, статус органів соціаль-
ного діалогу, контроль та відповідальність його сторін. До колективного трудового права, крім 
зазначеного правового інституту, включаються такі: правовий статус трудових колективів; право-
ве становище профспілок, їх об’єднань; правовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань; 
колективні угоди та колективні договори; вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці досліджуються у працях вітчизняних вче-
них: Н. Болотіної, В. Жернакова, В. Комарницького, В. Лазора, П. Пилипенка, С. Прилипка, 
М. Сорочишина, Г. Трунової, О. Трюхан, Н. Хуторян, О. Ярошенка та ін. 

Метою статті є визначення поняття і переліку основних принципів соціального діалогу у сфері 
праці та внесення пропозицій щодо удосконалення їх законодавчого закріплення. 

Основні принципи соціального діалогу передбачені у таких важливих міжнародних актах, як 
Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні пра-
ва 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Декларація 
Міжнародної організації праці (далі — МОП) про основоположні принципи і права у сфері праці 
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1998 р., Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р., Кон-
венція МОП № 98 про застосування принципів права на організацію та на ведення колективних 
переговорів 1949 р., Конвенція МОП № 135 про представників працівників 1951 р., Конвенція 
МОП № 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових 
норм 1976 р., Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам 1981 р., Рекомендація 
МОП № 91 про колективні договори 1951 р., Рекомендація МОП № 92 про добровільне при-
мирення і арбітраж 1951 р., Рекомендація МОП № 94 про співробітництво на рівні підприємства 
1952 р., Рекомендація МОП № 113 про співробітництво у галузевому і у національному масш-
табах 1960 р., інші акти МОП, європейська соціальна хартія 1961 р. та європейська соціальна 
хартія (переглянута) 1996 р., Хартія основних соціальних прав трудящих 1989 р., Хартія основних 
прав європейського Союзу (далі — єС) 2000 р. тощо. 

Основними принципами соціального діалогу у зазначених актах проголошено такі принципи: 
свободи об’єднання та захисту прав профспілок, інших представників працівників; двосторон-
нього і тристороннього співробітництва (біпартизм і трипартизм), багаторівневого співробітни-
цтва; рівноправності представників суб’єктів соціального діалогу; повноважності представників 
суб’єктів соціального діалогу; забезпечення права на колективні переговори; добровільного при-
йняття зобов’язань; обов’язковості та належного виконання колективних договорів, які уклада-
ються у результаті колективних переговорів; примирного характеру вирішення розбіжностей, які 
виникають у відносинах соціального діалогу, та забезпечення права працівників і роботодавців на 
колективні засоби захисту. 

У національному законодавстві основні принципи соціального діалогу у сфері праці вперше 
були закріплені у ст. 3 Закону України від 23 грудня 2010 р. «Про соціальний діалог в Україні» 
(далі — Закон) [1]. У цій статті відсутнє визначення поняття основних принципів соціального 
діалогу, які слід розглядати як основоположні ідеї, вихідні положення, на яких базується соціаль-
ний діалог, тобто процес визначення і зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 
та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси пра-
цівників, роботодавців та органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, з питань 
формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин. Це передбачені законом основні засади, яких у своїй прак-
тичній діяльності мають дотримуватися сторони соціального діалогу, а саме профспілкова сторо-
на, сторона роботодавців та сторона органів виконавчої влади. 

Перелік основних принципів соціального діалогу, закріплений у ст. 3 Закону, в цілому відпові-
дає міжнародним стандартам. Соціальний діалог здійснюється на принципах: законності та вер-
ховенства права; репрезентативності і правоможності сторін та їх представників; незалежності 
та рівноправності сторін; конструктивності та взаємодії; добровільності та прийняття реальних 
зобов’язань; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгляду пропо-
зицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов’язковості до-
тримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань. 

Законодавче закріплення основних принципів соціального діалогу має велике значення, 
оскільки їх дотримання на практиці дозволяє реалізувати цілі соціального діалогу — досягнення 
спільних домовленостей, прийняття узгоджених рішень та їх належне виконання. Принципи со-
ціального діалогу як основоположні засади мають надзвичайно важливе значення для ефектив-
ного функціонування всього механізму соціального діалогу у сфері праці. 

Зазначені принципи є основою формування взаємовідносин сторін соціального діалогу та їх 
представників. У такому розумінні принципи соціального діалогу відрізняються від розуміння 
самого соціального діалогу у сфері праці як одного з основних принципів правового регулювання 
трудових відносин. Як принцип правового регулювання трудових відносин принцип соціального 
діалогу у сфері праці належить до основоположних керівних засад, що визначають зміст сучасно-
го трудового права та напрями його подальшого розвитку. 

Викликає заперечення висловлена у літературі точка зору про те, що одні з принципів соціаль-
ного діалогу є загальними, оскільки є правовими основами взаємодії сторін для усіх рівнів і орга-
нізаційно-правових форм соціального діалогу, інші є окремими, оскільки мають обмежену сферу 
дії та властиві тільки окремим організаційно-правовим формам [2, с. 9]. 
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До основних принципів соціального діалогу передусім належать ті положення, які мають сис-
темоутворюючий характер для усього інституту соціального діалогу. Вони реалізуються на всіх 
рівнях соціального діалогу, передбачених ст. 4 Закону: національному, галузевому, територіально-
му та локальному (підприємство, установа, організація), та є властивими для усіх форм соціаль-
ного діалогу. У статті 8 Закону йдеться про такі форми, як обмін інформацією, консультації, узго-
джувальні процедури, колективні переговори з укладення колективних договорів і угод. Отже, 
основ ними принципами соціального діалогу визнаються такі основоположні засади, які покла-
дено в основу кожної форми соціального діалогу, передбаченої Законом. 

Водночас законодавством можуть бути передбачені й основні принципи, властиві окре-
мій формі соціального діалогу. Зокрема, в міжнародних актах проголошені принципи веден-
ня колективних переговорів з укладення колективних договорів. У Кодексі законів про працю 
(далі — КЗпП), Законі України «Про колективні договори і угоди» відсутні спеціальні норми 
про принципи ведення колективних переговорів з укладення колективних угод і колективних 
договорів. На відміну від актів національного законодавства, до багатьох трудових кодексів дер-
жав колишнього СРСР включено окрему статтю, в якій закріплено зазначені принципи. Так, 
відповідно до ст. 36 Трудового кодексу Киргизької Республіки принципами ведення колектив-
них переговорів є: рівноправність і повага інтересів сторін; свобода вибору й обговорення пи-
тань, що становлять зміст колективного договору, угод; добровільність прийняття сторонами 
зобов’язань; дотримання законодавства про працю. У статті 30 Трудового кодексу Республіки 
Узбекистан міститься більш широкий перелік принципів, які іменуються основними принципа-
ми укладення колективних договорів і угод. Йдеться про такі: дотримання норм законодавства; 
повноважність представників сторін; рівноправність сторін; свобода вибору й обговорення пи-
тань, які становлять зміст колективних договорів, угод; добровільність прийняття зобов’язань; 
реальність забезпечення зобов’язань, які приймаються; систематичність конт ролю; невідво-
ротність відповідальності. 

Отже, законодавче закріплення основних принципів соціального діалогу не виключає можли-
вості закріплення принципів, властивих окремим формам соціального діалогу у сфері праці. Так, 
у науковій літературі висловлюється пропозиція закріпити у Законі України «Про колективні до-
говори і угоди» принципи ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів, 
угод [3, с. 325; 4, с. 25–26].

Враховуючи положення актів МОП, Ради європи, перелік основних принципів соціально-
го діалогу, передбачений ст. 3 Закону, потребує удосконалення. Видається доцільним уточнення 
найменування окремих із передбачених у ст. 3 Закону основних принципів соціального діало-
гу. Так, у зазначеній статті закріплений принцип репрезентативності і правоможності сторін та 
їх представників. Виходячи зі змісту ст. 4 Закону, принцип репрезентативності властивий одній 
із чотирьох передбачених ст. 8 цього Закону форм соціального діалогу — ведення переговорів з 
укладення колективних договорів і угод. 

Законом вперше передбачені критерії репрезентативності для суб’єктів профспілкової сторо-
ни та сторони роботодавців. Відповідно до ч. 4 ст. 4 для участі у колективних переговорах з укла-
дення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних за-
ходах склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями 
репрезентативності. 

Це означає, що суб’єктами таких видів колективних трудових правовідносин, як правовідно-
син із ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод та правовідно-
син із формування та діяльності органів соціального діалогу у сфері праці можуть бути не будь-які 
організації роботодавців, їх об’єднання, а тільки ті, що відповідають критеріям репрезентатив-
ності, встановленим Законом для визначеного рівня соціального діалогу — національного, галу-
зевого, територіального. 

У статтях 5, 6 і 7 Закону закріплені загальні та спеціальні критерії репрезентативності. Загаль-
ні критерії репрезентативності визначені у ст. 5 та поширюються на всіх суб’єктів профспілко-
вої сторони та сторони роботодавців. Спеціальні критерії передбачені ст. 6 і поширюються на 
суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня соціального діалогу 
(національного, галузевого, територіального, локального).
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На основі цього видається доцільним уточнити найменування принципу репрезентативності 
і правоможності сторін та їх представників іменувати його принципом повноважності сторін та 
їх представників. Зазначений принцип у сучасних умовах набуває великого практичного значен-
ня, оскільки не можна визнати юридично значущими колективну угоду чи колективний договір, 
укладений представниками, які не мають відповідних повноважень. Зміст цього принципу по-
лягає у такому: представники суб’єктів соціального діалогу повинні мати повноваження брати 
зобов’язання, що мають юридичну силу і для них самих, і для осіб, яких вони представляють. 
Як зазначав І. Войтінський, сторони, які домовляються, бажають, щоб правові наслідки тариф-
ного договору поширювалися в повному обсязі на кожного робітника і роботодавця певної кате-
горії. Представництво осіб, які не дали на це своє повноваження, може, звісно, набувати право-
вого значення лише у разі наступного затвердження угоди [5, с. 20]. 

Викликає заперечення віднесення у ст. 3 Закону до основних принципів соціального діалогу 
принципів законності та верховенства права, які є загальноправовими і поширюються на всю 
систему права, є правовою основою взаємодії суб’єктів усіх видів правовідносин, у тому числі й 
правовідносин із соціального діалогу. 

Враховуючи положення міжнародних актів, доцільно найменування принципу обов’язковості 
дотримання досягнутих домовленостей доповнити положенням про належне виконання зазна-
чених домовленостей. 

Не повністю відповідає міжнародним нормам найменування принципу конструктивності та 
взаємодії, передбаченого ст. 3 Закону. Одним із основних принципів правового регулювання як 
індивідуальних, так і колективних трудових відносин є принцип заборони зловживання правами. 
Застосовуючи його до регулювання відносин із соціального діалогу у сфері праці, слід підкрес-
лити значення довіри та добросовісності у взаємодії сторін соціального діалогу, що передбачають 
щирість та конструктивність, виключення будь-якого невиправданого зволікання у вирішенні 
назрілих питань, прагнення дістати згоди. 

Крім того, видається некоректним застосування у найменуванні зазначеного принципу слова 
«взаємодія», враховуючи те, що відносини із соціального діалогу вже передбачають взаємодію 
його сторін. Тому видається доцільним сформулювати зазначений принцип як принцип довіри і 
добросовісності у взаємодії сторін та їх представників. 

Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій МОП звернув особливу увагу на 
те, що свобода колективних переговорів, визнання права представників працівників брати участь 
у переговорах тісно пов’язані з обов’язком вести переговори, який у законодавстві деяких зару-
біжних країн набув форми обов’язку сторін вести переговори сумлінно [6, с. 114].

Під час роботи з підготовки Конвенції № 154 про сприяння колективним переговорам Комітет 
із питань колективних переговорів відзначив, що колективні переговори можуть функціонувати 
ефективно тільки в тому випадку, коли обидві сторони проводять їх сумлінно, і підкреслив той 
факт, що не можна зобов’язати за законом бути сумлінним, можна тільки добитися сумлінності в 
результаті вільних і наполегливих зусиль обох сторін [7].

Серед принципів, що стосуються свободи об’єднання [8, с. 186–187], Комітет зі свободи 
об’єднання велику увагу приділяє необхідності дотримання сторонами колективних перегово-
рів принципу сумлінності. При цьому під принципом сумлінного ведення колективних перего-
ворів Комітет розуміє визнання представницьких організацій, які намагаються досягнути згоди, 
ведуть щирі та конструктивні переговори, уникають невиправданих зволікань у переговорах та 
взаємно визнають прийняті зобов’язання, повною мірою враховують результати переговорів  
[9, с. 87]. Отже, цей принцип означає, що роботодавцям і профспілкам слід уникати будь-якого 
невиправданого зволікання у веденні переговорів і вживати усіх можливих заходів для досягнен-
ня домовленості. 

У законодавстві багатьох країн закріплюється не тільки загальний принцип сумлінності, а 
й деякі орієнтовні параметри його дотримання. Так, наприклад, у ст. 32 новозеландського за-
кону «Про трудові відносини» 2000 р., яка визначає критерії сумлінного ведення колективних 
переговорів, містяться такі обов’язки сторін переговорів: «а) докладати максимальних зусиль 
для укладення угоди, якомога швидше після початку переговорів; b) …час від часу зустрічатися 
один з одним для здійснення переговорів; с) розглядати і відповідати на пропозиції один одно-
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го; d) …визнавати роль і авторитет будь-якої особи, обраної кожною зі сторін бути їхнім пред-
ставником або адвокатом; не повинні зривати або робити що-небудь, що може зірвати процес 
переговорів або авторитет іншої сторони; е) повинні забезпечувати на вимогу один одного ін-
формацією, яка необхідна для підтримання… вимог або відповідей на вимоги…» [10]. 

Таким чином, принцип довіри і сумлінності у взаємодії сторін соціального діалогу та їх пред-
ставників є одним з основних принципів, який має бути закріплений у ст. 3 Закону. 

На нашу думку, доцільно було б доповнити ст. 3 Закону України такими принципами: забез-
печення права на колективні переговори; свобода вибору при обговоренні питань у сфері праці; 
сприяння розвитку соціального діалогу з боку держави на демократичній основі; принцип при-
мирно-третейського й арбітражного розгляду трудових конфліктів; забезпечення права праців-
ників і роботодавців на колективні засоби захисту. Зазначені принципи соціального діалогу пе-
редбачені в актах МОП та Ради європи. 

Положення ст. 3 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» повністю відтворено у 
ст. 325 «Основні принципи соціального діалогу» Книги шостої «Колективні трудові відносини» 
проекту Трудового кодексу України, тому висловлені пропозиції стосуються також змісту зазна-
ченої статті законопроекту. 
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Чанишева Г. І. поняття і значення основних принципів соціального діалогу у сфері праці
У статті визначається поняття і значення основних принципів соціального діалогу у сфері праці. 

Аналізується перелік основних принципів соціального діалогу у сфері праці та вносяться пропо-
зиції щодо удосконалення його законодавчого закріплення з урахуванням міжнародних трудових 
стандартів. 

Ключові слова: соціальний діалог у сфері праці, правовий інститут соціального діалогу у сфері праці, 
основні принципи соціального діалогу у сфері праці. 

Чанышева Г. И. понятие и значение основных принципов социального диалога в сфере труда
В статье определяется понятие и значение основных принципов социального диалога в сфере 

труда. Анализируется перечень основных принципов социального диалога в сфере труда и вносят-
ся предложения по совершенствованию его законодательного закрепления с учетом международных 
трудовых стандартов.

Ключевые слова: социальный диалог в сфере труда, правовой институт социального диалога в сфере 
труда, основные принципы социального диалога в сфере труда.
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Chanysheva G. The definition and meaning of the main principles of social dialogue in the field of labour
The definition and meaning of basic principles of social dialogue in the in the sphere of labour are provided 

in the article. The list of main principles of the social dialogue in the field of labour is being analyzed and the 
proposals on improvement of its legal regulation with regard to the international labour standards are introduced. 

Key words: social dialogue in the field of labour, legal institute of social dialogue in the field of labour, basic 
principles of social dialogue in the field of labour.
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РЕАлІЗАЦІЯ пРАвООхОРОннОЇ ФУнКЦІЇ ДЕРЖАвИ 
в КОнТЕКСТІ АвТОТРАнСпОРТнИх  

пРАвОвІДнОСИн:  
пРОБлЕмИ І пЕРСпЕКТИвИ

Сучасний етап розбудови українського суспільства характеризується динамічними процесами 
державотворення і розвитком продуктивних правовідносин. При цьому найвищою соціаль-

ною цінністю держави завжди залишається людина — її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека. Саме людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави [1, с. 5]. 

Одним із важливих напрямів цієї діяльності є встановлення і забезпечення правопорядку, який 
є основою та невід’ємним атрибутом суверенної і незалежної, демократичної і соціальної, право-
вої держави [1, с. 5].

Вказані положення Основного Закону України визначають реальність права, обсяг прав та 
свобод громадян і держави та співвідношення їх у реальній суспільно-політичній дійсності. Важ-
ливим засобом забезпечення згаданих прав є держава та її спеціальні органи правопорядку, які, 
з одного боку, покликані виконувати вимоги законів, що закріплюють права та свободи людини, 
з другого — наділені відповідними розпорядчими повноваженнями, у тому числі правом розроб-
ляти і приймати підзаконні акти нормативного характеру, націлені на регулювання «технологій» 
реалізації прав та свобод громадян [2, с. 1].

На особливу увагу заслуговують питання реалізації правоохоронної функції органів правопо-
рядку в контексті автотранспортних правовідносин. 

Нині існує значна кількість наукових досліджень, які присвячені вказаній проблемі. Вагомий 
внесок у її розробку зробили В. Абрамов, В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Безсмертний, С. Гусарєв, 
Р. Калюжний, В. Клочков, В. Ковальський, А. Колодій, В. Копєйчиков, М. Козюбра, І. Крицак, 
Н. Оніщенко, П. Онопенко, О. Петришин, П. Рабінович, О. Скакун, О. Тихомиров, В. Фатхутді-
нов, Ю. Шемшученко та ін. Автори розкрили природу функції держави, дослідили такі поняття, 
як «право», «охорона», «захист», на підставі чого сформулювали і надали власне визначення. Так, 
на думку В. Абрамова, охорона прав і свобод виконує регулятивно-статичну функцію, водночас 
на захист, навпаки, покладено регулятивно-динамічну функцію для протидії незаконним пору-
шенням та обмеженням прав і свобод. Тому на стадії захисту порушення має бути ліквідовано, 
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а право відновлено [3, с. 69–70]. Інші погляди у О. Скакун: захист розглядається як «другий етап 
після охорони» [4, с. 56], або як найбільш діюча охорона, другий її ступінь [5, с. 74].

Серед наукових розробок, які становлять концептуальний стрижень осмислення правоохо-
ронної функції органів правопорядку на автошляхах, слід назвати праці В. Доненка, є. Вой-
тенкова, М. Тишакова, Я. Хом’яка, О. Федорчува, А. Шевченко та ін. Заслуговує на увагу праця 
В. Доненка, присвячена становленню поліцейської функції у забезпеченні безпеки дорожнього 
руху, А. Шевченка — правовим та організаційним функціям органів міліції на автомобільному 
транспорті у кінці 20-х — середині 40-х рр. ХХ ст. та ін. Водночас більш глибокого аналізу вимагає 
теоретико-правове розуміння правоохоронної функції, а також її конкретні форми і прояви.

Окремий сегмент становлять дисертаційні дослідження, присвячені правовідносинам органів 
правопорядку, зокрема, Державній автомобільній інспекції (далі — ДАІ) з учасниками дорож-
нього руху. Так, у праці Г. Голубєвої розглядається адміністративно-правова кваліфікація пору-
шень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів, В. Гороха — адміністративна від-
повідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та заходи щодо їх попередження, 
В. Новікова — адміністративно-правові основи профілактики порушень правил дорожнього руху, 
О. Міленіна — правосвідомість учасників дорожнього руху тощо. У цілому аналіз наукової літера-
тури, у якій тією чи іншою мірою розглядалося питання правовідносин органів ДАІ з учасниками 
дорожнього руху, дозволяє зробити висновок, що дослідники виконали значну роботу щодо ви-
вчення цієї проблеми, водночас правоохоронна функція органів правопорядку в контексті авто-
транспортних правовідносин залишається ще недостатньо дослідженою.

Метою статті є висвітлення правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних 
правовідносин. Особлива увага акцентується на з’ясуванні проблем і виявленні причин зростан-
ня кількості дорожньо-транспортних пригод та реалізації профілактичних заходів і перспектив 
щодо поліпшення стану на автошляхах України. 

Відомо, що функції держави — це головні напрями і види діяльності держави, обумовлені 
її завданнями і цілями і такі, що характеризують її сутність. Тому функції держави не можна 
ототожнювати з функціями її окремих органів, які є частиною апарату держави і відобража-
ються у компетенції, у предметі ведення, у правах і обов’язках (повноваженнях), закріплених 
за ними. 

У цьому контексті особливу увагу заслуговує правоохоронна функція держави, яка об’єднує 
низку заходів (у тому числі примусових), які ґрунтуються на принципах справедливості та ефек-
тивності, спрямованих на безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини 
та громадянина, забезпечення соціальної злагоди, недопущення індивідуальних, колективних та 
масових порушень законності і правопорядку [6, с. 369]. 

Крім того, правоохоронні функції держави за сферами (об’єктами) її діяльності поділяються 
на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми правоохоронними функціями держави є: функція охорони 
прав та свобод особи і функція забезпечення правопорядку (яка, в свою чергу, диференціюється 
на функцію боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом). Зовнішніми право-
охоронними функціями є: участь України в охороні прав і свобод особи на міжнародній арені; 
участь України у підтримці міжнародного правопорядку [7, с. 3]. Тому процес охорони прав і сво-
бод людини та громадянина є можливим лише за умов забезпечення режиму законності і право-
порядку, зокрема у боротьбі з аварійністю на автомобільному транспорті.

Аварійність на автомобільному транспорті — це об’єктивне явище, яке виникло не сьогод-
ні і не вчора, а ще в перші роки ХХ ст. на зорі автомобілізації, та її розвиток тісно пов’язаний 
саме з цим процесом, який має досить багато взаємообумовлених факторів. На вирішення цієї 
досить нагальної проблеми держава спрямовує діяльність усіх державних інституцій. Втім, 
наразі немає однозначної думки відносно єдиного показника ефективності заходів щодо ско-
рочення аварійності на автошляхах. У цьому контексті важливого значення набуває опти-
мізація діяльності органів правопорядку, зокрема ДАІ, яка виконує правоохоронну функцію 
(попередження порушень прав особи, захист та відновлення порушених прав особи) у сфері 
безпеки дорожнього руху. 

Втім, сьогодні перебудова таких органів державної влади, як ДАІ, потребує чималих зусиль 
щодо функціонування її в нових умовах.
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До речі, необхідно зауважити, що за останні роки питання безпеки дорожнього руху в багатьох 
випадках так і залишилося невирішеним. Підтвердженням тому є загрожуюча картина смертності 
та травмування людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі — ДТП). Так, за інфор-
мацією Державного комітету статистики України, у 80–90-х роках ХХ ст. відбулося зростання 
кількості ДТП. Проте позитивна тенденція зниження аварійності спостерігалася лише протягом 
декількох років до початку ХХІ ст., а потім знову відбулось її стрімке зростання. Переламним 
моментом цієї негативної статистики став 2008 р., коли у зв’язку з веденням більш суворої відпо-
відальності за порушення правил дорожнього руху кількість загиблих скоротилася з 9 574 осіб у 
2007 р. до 7 718 у 2008 р. [8]. Також за данними статистики збереження такої позитивної тенденції 
в Україні було засвідчено і надалі. Внаслідок чого вже в 2010 р. кількість загиблих зменшилась на 
14 %, а травмованих — на 15,5 % осіб. Причому, якщо у 2009 р. кількість загиблих становила 5 260 
осіб і 45 128 травмованих, то у 2010 р. — 4 523 загиблих і 38 113 травмованих [9]. Причому вказані 
показники були досягнуті завдяки цілеспрямованій функції з боку держави та взаємодії всіх дер-
жавних інституцій і громадськості, координації їх дій з органами ДАІ, постійного моніторингу 
ситуації і цілковитої відповідальність кожного громадянина під час дорожнього руху. У результаті 
рівень ДТП в Україні значно скоротився. 

Однак вже на початку другого десятиріччя ХХІ ст., незважаючи на активні дії держави з пра-
вопорушеннями на автотранспорті, пошуку наслідків аварійності, проведення профілактичних 
заходів, в Україні знову було зареєстровано зростання кількості ДТП. Тільки за дев’ять місяців 
2012 р. трапилося 14 1124 ДТП, що на 5,5 % більше, ніж за аналогічний період 2011 р. У результаті 
ДТП загинуло 3 563 і травмовано 27 218 громадян, тобто збільшення показників на 10,4 % і 2 % 
відповідно [10]. 

На підставі аналізу причин зростання аварій на автошляхах було встановлено, що одним із 
показників ДТП є різке зростання кількості транспортних засобів по всій країні. Так, у 2007 р. на 
1 тис. жителів України припадало 137 автомобілів, а в 2012 р. ця цифра збільшилася до 158. І це 
при тому, що вказані показники в Україні значно нижчі, ніж у європейських державах. Для при-
кладу, в Італії на 1 тис. жителів припадає 610 автомобілів, у Німеччині — 576, у Великій Британії — 
506, у Франції — 493 [11]. У той же час, незважаючи на несуттєву різницю показників, кількість 
ДТП в Україні, на жаль, не зменшилася, а, навпаки, збільшилася. 

Не менш трагічними у порівнянні з минулими роками були і 2013–2014 рр. Так, за офіційними 
данними Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутріш-
ніх справ України (ЦБДД і АС) у 2014 р. на дорогах країни сталося 26 084 ДТП, у яких загинуло 
4 443 і поранено 32 270 осіб. І ці показники на 15 %, 8,1 % і 14 % менші, ніж у 2013 р. Водно-
час до загальних відомостей не потрапили показники ДТП, які відбулися в анексованій Росією 
Автономній Республіці Крим, а також аварії, що сталися на непідконтрольних українській владі 
частинах Донецької і Луганської областей [12]. Варто зазначити, що АР Крим, м. Севастополь, 
Донецьк, Луганськ за останні роки відрізнялися високим рівнем аварійності та дорожньо-транс-
портним травматизмом. Якщо, наприклад, взяти до уваги показники аварійності хоча б на рівні 
2013 р. і внести поправку в загальноукраїнську статистику щодо зниження цих показників, то 
у 2014 р. внаслідок ДТП в Україні загинуло 4 957 осіб, що на 2,5 % більше, ніж у 2013 р. (для по-
рівняння: у 2013 р. загинуло 4 833 особи). Кількість травмованих у 2014 р. також зросла і становить 
близько 32 440 осіб [12]. Тому, вважаємо, що загальна кількість аварій, травматизму і смертності 
на автодорогах України є набагато більшою.

Сьогодні головним напрямом діяльності української держави є боротьба з корупцією, проведен-
ня реформи Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВС України) і створення нової полі-
ції. Тому проблема аварійності на автошляхах знову відкладається на невизначений термін. З одно-
го боку, ми бачимо позитивні кроки держави щодо реструктуризації її інститутів і створення нових, 
а з другого — негативну тенденцію зростання кількості ДТП в Україні впродовж першої половини 
2015 р. [12]. Тому проблема боротьби з аварійністю на автошляхах потребує негайного вирішення. 
Для цього необхідно активізувати правоохоронну діяльність держави та її органів правопорядку. 
Причому перш за все необхідно зробити ґрунтовні висновки щодо наслідків аварій на автомагі-
стралях України; здійснити відповідні заходи щодо вдосконалення усіх складових системи безпеки 
дорожнього руху та окреслити профілактичні та організаційні кроки на попередження ДТП. 



85• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин…

Але реформа в МВС України, створення нової структури — патрульно-постової служби 
(далі — ППС), яка буде здійснювати правоохоронну функцію на автошляхах, потребує великих 
матеріальних витрат, зокрема на навчання, оснащення та соціальне забезпечення тощо. 

До речі, вже протягом трьох місяців майбутні поліцейські здійснюють професійну та спеціаль-
ну підготовку у навчальних закладах ситеми МВС України, але виконувати свої функціональні 
обов’язки на автошляхах України почнуть лише з травня 2015 р. Тому правоохоронні функції на 
атомобільних магістралях знову покладаються на діючих інспекторів ДАІ, які вже влітку припи-
нять виконання своїх функціональних обов’язків. У зв’язку з цим виникає запитання: наскільки 
будуть ефективні їхні дії щодо забезпечення безпеки дорожнього руху?

І все ж проблема аварійності не байдужа державі. Вже на початку 2015 р. вона була обговорена 
на робочій зустрічі глав підкомітетів Верховної Ради України з питань безпеки дорожнього руху з 
учасниками координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху. У ре-
зультаті обговорення було прийнято рішення про розробку і прийняття нового Закону «Про до-
рожній рух». Крім того, законодавцями було запропоновано: по-перше, проведення радикальної 
реформи щодо системи управління безпекою на автошляхах; по-друге, створення органу відпо-
відального за розробку і проведення державної політики у сфері забезпечення дорожнього руху. 
Також одночасно Департаментом ДАІ був розроблений проект Закону «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо відповідальності осіб за порушення правил дорожнього 
руху, зафіксованих в автоматичному режимі», який був покликаний підсилити контроль за до-
триманням водіями швидкісних лімітів [12]. 

Ще однією важливою перспективою щодо здійснення правоохоронної функції держави в кон-
тексті автотранспортних правовідносин є виключення особистого контакту працівників ДАІ і 
правопорушників дорожнього руху, що надасть у майбутньому зниження корупції. Однак сьо-
годні проект Закону Департамента ДАІ вимагає істотного доопрацювання, зокрема, необхідно 
встановити відповідальність за перевищення швидкості руху. Причому потрібно зробити це по-
карання справедливим і невідворотним. Крім того, необхідно підвищити вимоги щодо якості під-
готовки водіїв з перевіркою їхніх знань на практиці. 

До речі, якщо за радянські часи система підготовки водіїв не встигала за кількістю бажаючих 
отримати відповідну кваліфікацію, а в кінці ХХ ст. вимоги до їх підготовки взагалі були досить 
сильно знижені, то нині сама якість підготовки водіїв залишається на досить низькому рівні, а 
кількість безпосередніх учасників дорожнього руху тільки зростає. Тому постійне підвищення ви-
мог до якості підготовки водіїв і перевірка їхніх знань та вмінь на застосовування правил дорож-
нього руху сприятиме зменшенню кількості ДТП.

Важливою формой правоохоронної функції органів правопорядку у сфері боротьби з аварій-
ністю є тісна співпраця всіх державних і громадських інституцій. Така необхідність зумовлюється 
й тим фактом, що протягом значного проміжку часу боротьба з аварійністю не може бути виріше-
на тільки силами органів правопорядку. Тому сьогодні потрібна постійна копітка робота держави 
щодо підвищення рівня дисципліни всіх учасників дорожнього руху. 

Не менш важливою формою правоохоронної функції діяльності ДАІ є організаційна і профі-
лактична робота серед населення щодо дотримання правил дорожнього руху. Причому профілак-
тичні заходи потрібно починати ще з дитячих садків, розвиваючи правову свідомість серед дітей. 
У подальшому необхідно також продовжувати ці напрацювання протягом навчання у середній 
та вищий школі. Крім того, варто залучати до цієї роботи й засоби масової інформації — ресурси 
мережі Інтернет, радіо, телебачення та друковані періодичні видання.

Таким чином, на підставі викладеного вище можна констатувати, що вирішення проблеми 
реалі зації правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин пови-
нно ґрунтуватися на комплексному підході із залученням державних і громадських інституцій з 
використанням всього наявного механізму впливу на порушників правил дорожнього руху та за-
стосування ефективних заходів щодо їх попередження. Координуюча та провідна роль у цьому 
процесі повинна відводитися органам правопорядку (ДАІ чи ППС), які завдяки досягненням на-
уки і техніки, впровадженню іноземного досвіду та позитивних надбань минулого взмозі забез-
печити безпеку громадян на автошляхах України. 
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шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної діяльності держави в контексті автотранспортних право-
відносин: проблеми і перспективи 

У запропонованій статті, на підставі вивчення наукової літератури та аналізу статистики, автор 
досліджує проблему правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин. 
Особлива увага акцентується на з’ясуванні проблем і виявленні причин зростання кількості до рожньо-
транспортних пригод та реалізації заходів щодо поліпшення стану на автошляхах. 

Ключові слова: правоохоронна функція держави, автотранспортні правовідносини, дорожньо-тран-
спортні пригоди.

шевченко А. Е. Реализация правоохранительной функции государства в контексте автотранспортных 
правоотношений: проблемы и перспективы

В предложенной статье, на основании изучения научной литературы и анализа статистики, автор 
исследует проблему правоохранительной функции государства в контексте автотранспортных право-
отношений. Особое внимание акцентируется на выяснении проблем и выявлении причин роста ко-
личества дорожно-транспортных происшествий и реализации мероприятий по улучшению состояния 
на автодорогах. 

Ключевые слова: правоохранительная функция государства, автотранспортные правоотношения, 
дорожно-транспортные происшествия.

Shevchenko A. Realization of law-enforcement function of the state in the context of motor transportation 
legal relationship: problems and prospects

In the offered article, on the basis of studying of scientific literature and the analysis of statistics, the author 
investigates a problem of law-enforcement function of the state in the context of motor transportation legal 
relationship. The special attention is focused on clarification of problems and identification of the reasons of 
growth of quantity of road accidents and realization of actions for improvement a state on highways. 

Key words: law-enforcement function of the state, motor transportation legal relationship, road accidents.
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нАРОДнИЙ СУвЕРЕнІТЕТ  
ЯК ЦІннІСнА КОнСТИТУЦІЙнО-пРАвОвА ОСнОвА 

ЄвРОІнТЕГРАЦІЙнИх пРАГнЕнь УКРАЇнИ

Перспективи поглиблення інтеграції України до європейського співтовариства як ніколи ак-
туалізують проблематику ціннісних орієнтирів розвитку держави і суспільства. У контек-

сті акти візації конституційного процесу ця проблематика стає ще більш значущою, оскільки 
пов’язана із необхідністю забезпечення відповідних конституційно-правових цінностей і вдоско-
налення конституційного законодавства України. 

Загалом проблеми конституційних цінностей, правового забезпечення народного сувереніте-
ту, питань європейської інтеграції, зважаючи на їх важливість для розвитку української держав-
ності, були предметом уваги багатьох учених-конституціоналістів, зокрема, Ю. Барабаша, Ю. Во-
лошина, П. Рабіновича, В. Сіренка, А. Селіванова, В. Скрипнюк, О. Скрипнюка, М. Теплюка, 
В. Шаповала, Ю. Шемшученка, О. Ющика та ін. Проте комплексно, у взаємозв’язку ці проблеми 
не були досліджені. Натомість перспективи інтеграції України у європейське політичне співтова-
риство диктують як необхідне визначення ціннісної конституційної основи відповідних процесів 
та її забезпечення у конституційному законодавстві України. 

У Конституції України як вищу соціальну цінність визнано людину, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпеку й закріплено невідчужуваність і непорушність прав і сво-
бод людини. Для забезпечення таких соціальних цінностей Основний Закон закріплює базові 
принципи організації влади в державі: правової, демократичної держави, республіканську форму 
державного правління і принципи народного суверенітету, верховенства права, поділу державної 
влади на законодавчу, виконавчу і судову та ін.

Таким чином, утверджується безальтернативність демократичної організації держави, яка вна-
слідок своєї виключної спроможності забезпечити реалізацію прав і свобод людини та громадя-
нина так само є цінністю. 

Світова історія державотворення свідчить, що провідним ціннісним орієнтиром, логічним за-
коном і філософським постулатом демократичної, правової держави є принцип народного суве-
ренітету.

В. Скрипнюк з цього приводу слушно зазначає: «Демократія є формою забезпечення народного 
суверенітету за допомогою конституювання специфічної системи органів державної влади та їх взає-
модії між собою, що дає громадянам змогу ефективно артикулювати свої інтереси, реалізовувати і 
захищати їх, а також втілювати свою волю в практичні дії через форми безпосередньої демократії та 
інші форми народовладдя» [1, с. 9]. Тож принцип народного суверенітету можна вважати основою де-
мократичної державної організації, її сутнісним вираженням, а отже, й однією з провідних со ціальних 
і конституційних цінностей, що підтверджується його закріпленням у конституційних актах багатьох 
демократичних держав, у тому числі більшості держав — членів європейського Союзу (далі — єС). 

У Конституції України зміст принципу народного суверенітету визначений переважно у ст. 5, 
в якій народ проголошується носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, закріплю-
ються форми здійснення влади народом — безпосередньо і через органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, а також виключне право народу визначати і змінювати конститу-
ційний лад в Україні. Якщо під конституційним ладом розуміти певну форму організації держави 
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і суспільства, визначену і закріплену в конституційному порядку [2, с. 11], то право народу визна-
чати і змінювати форму організації держави припускає і вибір форм такого визначення, і право 
визначення змісту відповідної організації. 

Отже, як публічно-правовий суб’єкт народ України володіє універсальною політичною пра-
воздатністю, що виражається у його виключному праві на самовизначення, у тому числі й щодо 
форм такого самовизначення. Таким чином, визнано, що народ є суб’єктом права загалом (пе-
редусім конституційного права) і може та зобов’язаний (у низці випадків) виступати як суб’єкт 
певних конституційно-правових відносин. 

Безпосередні права та обов’язки народу як політичної цілісності закріплені в конституціях 
бага тьох сучасних держав. У конституційних актах низки держав вже у преамбулах констатовано 
реалізацію народом (нацією) права на самовизначення та утворення власної держави (США, Лит-
ва, Латвія, Словаччина, Франція та ін.). 

Такі елементи правоздатності народу як політичної спільноти закріплюються і в міжнародно-
правових актах. Так, у ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права утверджуєть-
ся, що всі народи мають право на самовизначення, внаслідок чого вони вільно встановлюють свій 
політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток [3]. 
Таким чином, реалізація народом права на самовизначення передбачає вільне встановлення ним 
свого політичного статусу (вибору моделей політичного, економічного, соціального, культурного 
тощо розвитку) у внутрішньодержавних відносинах і самостійний вибір власного міжнародного 
статусу. Отже, у широкому розумінні можна вести мову про право народу на самоврядування, на 
владу. Право народу на владу є природним правом людської спільноти — суспільства — та абсо-
лютно необхідною умовою його існування (буття, функціонування) і вільного розвитку. Воно не 
може вичерпатися одноразовим актом реалізації установчої влади шляхом прийняття, схвален-
ня чи затвердження конституції. Це право передбачає постійну реалізацію народом власного 
політичного статусу у визначених ним самим формах [4, с. 300]. Отже, народний суверенітет 
є умовою і засобом забезпечення інтересів народу як політичної спільноти і суб’єкта права, 
ключовим чинником та важливими засобом забезпечення державного суверенітету. У цьому, 
очевидно, полягає зміст принципу народного суверенітету як соціальної та конституційної цін-
ності. 

Ґрунтуючись на такому розумінні ціннісного значення ідеї народного суверенітету, зрозумі-
лою стає його провідна роль у конституційно-правовому забезпеченні інтеграції України у євро-
пейське співтовариство. Оскільки за значенням терміна «інтеграція» (integer — цілий) йдеться про 
зв’язок окремих елементів в єдине ціле, процес формування такого зв’язку, то слід визнати, що 
в контексті європейської інтеграції у підсумку ймовірно вести мову про перспективу об’єднання 
народів та, відповідно, про утворення нового носія суверенітету. Для українського народу така 
перспектива (нехай сьогодні вона здається не надто реальною) пов’язана з реалізацією свого пра-
ва визначати і змінювати власний конституційний лад. Нині актуальним є конституційно-пра-
вове забезпечення процесів міждержавної інтеграції на основі відповідних ціннісних орієнтирів.

Ю. Волошин зазначає: «Конституційно-правове забезпечення процесів міждержавної інтег-
рації являє собою: а) складну, динамічну систему, що включає сукупність конституційно-право-
вих норм, доктрин, засобів, реалізація яких уможливлює міждержавну інтеграційну діяльність; 
б) складовими даної системи є не тільки конституційно-правові норми, що безпосередньо здій-
снюють регулятивну дію в межах конкретних правовідносин, а й конституційні норми-принци-
пи, що визначають мету і завдання міждержавної інтеграційної діяльності; в) сам процес консти-
туційно-правового забезпечення процесів міждержавної інтеграції являє собою цілеспрямовану 
нормотворчу і нормозастосовну діяльність держави, її органів та суб’єктів, тобто в широкому ро-
зумінні — управлінську діяльність; г) така діяльність має конституїтивно-правову базу та здій-
снюється на конституційних принципах та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 
публічного права» [5, с. 406]. 

Ми вже визначили провідну роль принципу народного суверенітету у конституційно-право-
вому забезпеченні інтеграції України до європейського співтовариства, що ґрунтується на засад-
ничій його природі та власне уможливлює відповідні процеси. Така установча функція народного 
суверенітету, на нашу думку, корелюється з метою і цінностями єС та його державами-членами.



89• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Куян І. А. народний суверенітет як ціннісна конституційно-правова основа євроінтеграційних прагнень…

єС нині функціонує на підставі двох основних договорів: Договору про єС (у редакції Лі-
сабонського договору (далі — ДєС)) та Договору про функціонування єС (далі — ДФєС), які  
мають однакову юридичну силу [6].

Метою єС, згідно зі ст. 3 ДєС, проголошується сприяння миру, власним цінностям і добробу-
ту народів держав-членів. У своїх відносинах з іншим світом єС утверджує і просуває свої ціннос-
ті й інтереси та сприяє захисту своїх громадян. Сприяє миру, безпеці, стійкому розвитку планети, 
солідарності і взаємній повазі народів, вільній і справедливій торгівлі, викоріненню бідності і 
захисті прав людини, зокрема прав дитини, а також безумовному дотриманню і розвитку міжна-
родного права, особливо дотриманню принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

У преамбулі ДєС йдеться про універсальні цінності, невідчужувані права людини, свободу, 
демократію, рівність і правову державу, підтверджується прихильність до принципів свободи, 
демократії, поваги прав людини й основних свобод та принципу правової держави. При цьому 
цілі європейської інтеграції зумовлюються необхідністю поглибити солідарність між народами 
при повазі до їх історії, культури і традицій; посилити демократичний характер та ефективність 
функціо нування публічно-владних інститутів; сприяти економічному і соціальному прогресу на-
родів з урахуванням принципу сталого розвитку; створити більш міцний союз народів європи.

Отже, як випливає зі змісту установчих договорів єС, народи країн — учасників єС висту-
пають як самоцінність — заради них, заради сталого розвитку суспільства і народів, власне, і за-
початкована інтеграція. 

При цьому єС функціонує на основі компетенції, наданої йому державами-членами; не нада-
ні йому повноваження належать державам-членам (ст. 4 ДєС). єС поважає основні функції 
держави, особливо ті, що спрямовані на забезпечення її територіальної цілісності, підтримання 
громадського порядку та охорону національної безпеки. Національна безпека кожної держави 
залишається в її одноосібній відповідальності (ст. 4). 

ДФєС формує широке коло повноважень єС, переданих державами-членами на його ко-
ристь. Проте на цьому рівні зовсім не йдеться про повну втрату суверенітету держав — членів єС, 
про їх зникнення та утворення нової держави. Жодна з держав — членів єС ще не готова посту-
питися своїм суверенітетом, безпосереднім свідченням чого можна вважати нереалізованість ідеї 
Конституції єС. ДєС, хоча й передбачає існування інституту спільного громадянства, але це гро-
мадянство лише доповнює національне громадянство держав-членів, а не скасовує його (ст. 9). 

Попри закріплення демократичних принципів об’єднання держав-членів, принцип народно-
го суверенітету залишається основою демократичної організації національних держав, тому на 
сьогодні не можна вести мову про утворення єдиного європейського народу. Зазначене ще раз 
підтверджує міждержавний правовий статус єС (як міжнародної організації) та засадниче зна-
чення принципу народного суверенітету для більшості його держав-членів. 

У зв’язку із цим слід звернути увагу на те, що в конституційних актах багатьох європейських 
держав визначаються (хоча й не однаково) питання їх участі (набуття членства) в міжнародних 
організаціях. Так, у ст. 11 Конституції Італійської Республіки [7] разом із погодженням на обме-
ження суверенітету, що необхідне для порядку і забезпечення народам миру і справедливості, 
йдеться про надання допомоги і сприяння міжнародним організаціям, що прагнуть до цих цілей. 
У статті 136 Конституції Литовської Республіки [8] йдеться про участь у міжнародних організа-
ціях, якщо це не суперечить інтересам держави та її незалежності. Частина 3 ст. 91 Конститу-
ції Республіки Польща встановлює правило щодо права міжнародних організації та утверджує, 
що таке право застосовується безпосередньо і має пріоритет щодо законів держави, але це право 
ґрунтується на ратифікованому договорі, яким засновано міжнародну організацію. При цьому 
закон, що дає згоду на ратифікацію такого договору, приймається Сеймом більшістю в 2/3 голо-
сів у присутності не менше половини законного складу депутатів, а також сенатом більшістю у 
2/3 голосів у присутності не менше половини визначеної законом кількості сенаторів; рішення 
про ратифікацію такого договору може бути прийнято загальнопольським референдумом (ст. 90). 
Стаття 7 Конституції Словацької Республіки [9] утверджує право держави вступати в державні 
союзи з іншими державами. Питання про вступ до такого союзу та вихід з нього вирішується 
конституційним законом, що затверджується на референдумі. Частина 3 ст. 8 Конституції Порту-
гальської Республіки [10] утверджує безпосередню дію у внутрішньому праві держави норм, що 
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походять від компетентних органів міжнародних організацій, членом яких є Португалія, якщо 
це випливає з установчих документів. За статтею 24 Основного Закону Федеративної Республіки 
Німеччина [11], федерація може законом передавати свої суверенні права міждержавним устано-
вам, включатися у систему взаємної колективної безпеки, чим погоджується на обмеження своїх 
суверенних прав для встановлення та забезпечення мирного і тривалого порядку в європі та між 
народами всього світу. 

У Конституції України відсутні спеціальні норми щодо набуття державою членства в міжнарод-
них організаціях, що можна вважати конституційним пробілом, який необхідно виправити. Зви-
чайно, можна говорити, що членство держави в міжнародній організації реалізується на основі між-
народного договору, а в Конституції України правило щодо міжнародних договорів закріплено в 
ст. 9. Разом із тим необхідно брати до уваги імовірність набуття міжнародною орга нізацією ознаки 
«наддержавності», що виражається через набуття нею публічної влади і права застосовувати примус 
до учасників [12, с. 12]. А така «наддержавність» повинна мати чіткі правові межі, встановлені як в 
національному законодавстві, передусім у конституції, так і в міжнародному праві. 

Визначення конституційних засад та механізму участі держави в міжнародних організаціях 
створює певні гарантії забезпечення суверенітету держави. Крім того, для України це має важливе 
значення з огляду на різновекторність зовнішньополітичних настроїв в українському суспільстві 
та складний і суперечливий, революційний та еволюційний, у той же час трагічний (сотні втраче-
них життів на Майдані) шлях держави до асоційованого членства в єС. 

У зв’язку із цим особливої уваги вимагає інститут всеукраїнського референдуму. Необхідно 
враховувати, що інтеграційні тенденції єС все більше набувають ознак державотворчих. Тож пи-
тання членства України в єС (маємо на увазі не асоційоване, а рівноправне) може бути пов’язано 
зі зміною конституційного ладу, що згідно зі ст. 5 Конституції України належить виключно наро-
дові і не може бути узурповане державою, її органами і посадовими особами. Тому ключові про-
цедури євроінтеграції повинні отримувати легітимацію через всеукраїнський референдум.

Ще одне питання пов’язане з інститутом ратифікаційного референдуму. Стаття 73 Консти-
туції України закріплює норму про вирішення питання про зміну території України виключно 
всеукраїнським референдумом. Водночас Закон України «Про всеукраїнський референдум» 
[13] забороняє виносити (ініціювати) на всеукраїнський референдум за народною ініціативою 
питання про зміну території України (законодавець визначив його ратифікаційним). Такий вид 
референдуму, згідно з Законом, є формою прийняття громадянами України рішення про за-
твердження закону щодо ратифікації міжнародного договору про зміну території. Разом із цим 
зміна території держави може мати різні підстави, в тому числі входження до складу іншої дер-
жави. Таке питання безпосередньо пов’язане зі зміною конституційного ладу, а тому, з точки 
зору реалізації конституційного принципу народного суверенітету, подібні обмеження народної 
ініціативи виглядають сумнівними. Народ може реалізувати своє право визначати і змінювати 
конституційний лад у різних формах. Тому законодавчі обмеження проведення загальнонаціо-
нальних референдумів не повинні (і не можуть) обмежувати право народу вирішувати ключові 
питання своєї державності. 

Особливої уваги вимагають законотворчі процедури, пов’язані з ратифікацією міжнародних 
договорів, що передбачають набуття державою членства в міжнародних організаціях, в частині 
забезпечення інформованості суспільства про їх зміст та очікувані перспективи, удосконалення 
їх експертного супроводження, конституційного контролю, публічності прийняття рішень тощо. 

Удосконалення конституційного законодавства у визначених напрямах сприятиме забезпе-
ченню принципу народного суверенітету як ціннісної конституційно-правової основи євроінтег-
раційних поступів України.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що народний суверенітет проявляється у верховенстві 
влади народу як певної політичної спільноти і суб’єкта права, невідчужуваності і безумовності 
його права на владу, яке є необхідною умовою його існування (буття, функціонування) і вільного 
розвитку. Народний суверенітету є умовою і засобом забезпечення інтересів народу як політичної 
спільноти і суб’єкта права, ключовим чинником та важливими засобом забезпечення державного 
суверенітету. Як визнана соціальна і правова (конституційно-правова) цінність народний сувере-
нітет має бути основою євроінтеграційних процесів українського суспільства. 
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Україні ще потрібен час, щоб глибоко усвідомити європейські цінності, щоб життєдіяльність 
суспільства і держави розвивалася на основі справжньої, а не удаваної демократії, щоб принци-
пи поваги прав людини, правової держави поширювалися на все суспільство, а не на окремих 
(обра них) його членів. Долучитись до таких європейських цінностей Україна зможе тоді, коли 
політики усвідомлять важливість забезпечення національних цінностей та інтересів українського 
народу як пріоритетне завдання в євроінтеграційному поступі України.
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Куян І. А. народний суверенітет як ціннісна конституційно-правова основа євроінтеграційних прагнень 
України 

Стаття присвячена дослідженню ціннісної конституційної основи євроінтеграційних процесів 
України та її забезпеченню у конституційному законодавстві України. Як провідний ціннісний орієн-
тир, логічний закон і філософський постулат демократичної, правової держави автор вважає принцип 
народного суверенітету. Цей принцип розглядається як соціальна та конституційна (конституційно-
правова) цінність. Обґрунтовується пріоритетна роль і ключове значення принципу народного сувере-
нітету в процесі подальшої інтеграції України до європейського співтовариства. Під таким кутом зору 
проведено аналіз основних положень установчих договорів європейського Союзу та чинного консти-
туційного законодавства України. Доведено, що установча функція народного суверенітету (як ідеї і 
конституційного принципу) абсолютно корелюється з метою і цінностями єС та його держав-членів. 
Наголошено на необхідності удосконалення чинного конституційного законодавства України в на-
прямі забезпечення народного суверенітету як ціннісної конституційно-правової основи євроінтегра-
ційних поступів України.

Ключові слова: народний суверенітет, конституційні цінності, європейська міждержавна інтеграція, 
конституційно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів. 
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Куян И. А. народный суверенитет как ценностная конституционно-правовая основа евроинтегра-
ционных устремлений Украины

Статья посвящена исследованию ценностной конституционной основы евроинтеграционных про-
цессов Украины и ее обеспечению в конституционном законодательстве Украины. В качестве ведуще-
го ценностного ориентира, логического закона и философского постулата демократического правово-
го государства рассматривается принцип народного суверенитета. Этот принцип, по мнению автора, 
есть социальная и конституционная (конституционно-правовая) ценность. Обосновывается ключевое 
значение и приоритетная роль принципа народного суверенитета в процессе дальнейшей интеграции 
Украины в европейское сообщество. Под таким углом зрения проведен анализ основных положений 
учредительных договоров Европейского Союза и Украины. Доказывается, что учредительная функция 
народного суверенитета (как идеи и конституционного принципа) абсолютно коррелируется с целью 
и ценностями ЕС и его государств-членов. Подчеркивается необходимость усовершенствования кон-
ституционного законодательства Украины с целью обеспечения народного суверенитета как ценност-
ной конституционно-правовой основы евроинтеграционного развития Украины. 

Ключевые слова: народный суверенитет, конституционные ценности, европейская межгосудар-
ственная интеграция, конституционно-правовое обеспечение евроинтеграционных процессов.

Kuian I. Popular sovereignty as a value constitutional and legal basis of European integration aspirations of 
Ukraine

Тhe article is dedicated to the research of the value constitutional basis of European integration processes 
in Ukraine and its ensuring in Ukrainian constitutional law. The author considers the principle of popular 
sovereignty to be a leading value guideline, logical law and philosophical tenet of democratic and constitutional 
state. This principle is viewed as a social and constitutional (constitutional and legal) value. Proved is the primary 
role and key meaning of the popular sovereignty principle in the further integration of Ukraine into the European 
Community. Within this framework the author analyzes the main regulations of the EU constitutive treaties and 
Ukrainian constitutional law in force. It is proved that the constitutive function of the popular sovereignty (being 
the idea and the constitutional principle) correlates completely with the purpose and values of the European 
Union and its Member States. Emphasized is the necessity of improving Ukrainian constitutional law in force in 
the course of ensuring the principle of popular sovereignty as the value constitutional and legal basis of European 
integration processes in Ukraine.

Key words: popular sovereignty, constitutional values, European interstate integration, constitutional and 
legal ensuring of European integration processes.
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пРАвО лЮДИнИ нА пИТнУ вОДУ

В умовах виснаження ресурсів питної води, все більшого перетворення її в дефіцитний товар і 
передачі частини водних ресурсів у користування приватних і юридичних осіб на основі кон-

цесійних угод стає актуальним показати, наскільки людство готове адекватно забезпечити право 
кожної людини на доступ до питної води і яким чином всі аспекти, пов’язані з забезпеченням 
цього права, реалізуються сучасним міжнародним правом і національним законодавством, у тому 
числі Україну.
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Останні наукові оцінки свідчать про те, що зміна клімату на 20 % підсилює нестачу води у світі. 
На сьогодні 1,5 млрд людей позбавлені доступу до питної води. За оцінками Всесвітньо організа-
ції охорони здоров’я (далі — ВООЗ), 80 % захворювань передається через заражену воду. Прогноз 
підтверджує, що проблема доступу до питної води в майбутньому буде погіршуватися. Ґрунтові 
води є найбільшим джерелом питної води на планеті. За даними Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (далі — ОЕСР), ґрунтові води забезпечують потреби в питній воді на 
75 % [1].

З Доповіді Організації Об’єднаних Націй «Про стан водних ресурсів світу» випливає, що тіль-
ки 2,53 % від загальної кількості води є прісною, тоді як інша її частина — солоні води. Приб-
лизно 2/3 прісної води міститься у льодовиках і постійному сніговому покриві. Крім доступної 
прісної води в озерах, річках і водоносних горизонтах, штучне зберігання у резервуарах додає ще 
8 000 куб. км. Водні ресурси є відновлюваними за винятком деяких ґрунтових вод. Люди відби-
рають 8 % сукупного річного обсягу відновлюваної прісної води, привласнюють 26 % сумарного 
обсягу річного випаровування і 54 % доступного стоку [2].

Зі збільшенням населення зростає потреба в питній воді. Таким чином, вода для будь-якого 
використання стає все більш рідкісним ресурсом.

Загалом проблема прав людини достатньо тривалий проміжок часу була у центрі уваги пред-
ставників юридичної науки. Зокрема, проблемам прав людини, їх ознакам, механізмам реалізації 
та захисту присвятили свої праці як спеціалісти з загальної теорії держави і права (С. Алексєєв, 
С. Болдирєв, С. Бобровник, А. Дерипаско, В. Копєйчиков, Р. Ляшенко, М. Матузов, О. Міцке-
вич, В. Нерсесянц, Н. Пархоменко, П. Рабінович, О. Рогова, О. Скакун, М. Цвік та ін.), так і 
галузевих юридичних дисциплін (В. Буткевич, О. Буткевич, А. Головастікова, О. Домбровська, 
О. Іоффе, О. Копиленко, Л. Красавчикова, М. Малеїна, О. Мірошниченко, В. Погорілко, Р. Сте-
фанчук, А. Соловйов, Ю. Фрицький, Ю. Шемшученко та ін.).

Різноманітні аспекти прав людини продовжують привертати увагу багатьох учених, а наукові 
уявлення про право людини на питну воду й надалі доповнюються здобутками як теорії держави і 
права, так і галузевих юридичних наук. Проте досі залишається невизначеною ціла низка питань, 
пов’язаних із розумінням сутності та змісту цього права, його гарантій та нормативного закріп-
лення.

Метою статті є з’ясування сутності та юридичної природи права людини на питну воду, його 
місця в системі інших прав людини, а також аналіз системи гарантій, що забезпечують реалізацію 
та захист цього права.

Відповідно до міжнародного права кожна людина має однакові права на основі принципу рів-
ності. Рівень доступу будь-якої людини до питної води багато в чому залежить від того, як тлума-
читься це право.

На нашу думку, право людини на питну воду входить до категорії природних прав.
Якщо не погодитися з цим висновком, і віднести це право до категорії позитивних прав, то 

ступінь доступу до питної води цілком залежатиме від держави, особливо в умовах обмеження 
ресурсів води.

У доктрині міжнародного права існує дві точки зору щодо права на доступ до питної води:
1. Право на доступ до води спрямоване на забезпечення кожній людині мінімальної кількості 

води хорошої якості, якої було б достатньо для неї, тобто яке дозволило б людині задовольнити 
насущі потреби (угамування спраги, приготування їжі та підтримання гігієни), а також забезпе-
чити виробництво продуктів харчування для особистого споживання;

2. Це право тісно пов’язане з іншими правами людини, зокрема, економічними, соціальними 
і культурними.

Розглядаючи право людини на питну воду в класифікації прав людини, слід зазначити різні 
підходи до класифікації прав.

Найбільш поширеним критерієм класифікації прав і свобод людини та громадянина є саме їх 
зміст, який залежить від виду благ, що лежать в їх основі, а також від виду життєвих потреб і за-
конних інтересів особистості. Відповідно до цього підходу права і свободи традиційно діляться на 
особисті, політичні, соціально-економічні та культурні. У цій класифікації право на життя від-
носять до особистих прав [3, с. 256].
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І. Бородін пропонує класифікувати права та свободи людини і громадянина на основі характе-
ру суспільних відносин, які вони відображають, і предмета правового регулювання таким чином: 
громадянські права (у тому числі право на життя); політичні права; соціально-економічні; право 
на екологічну безпеку; культурні права [4, с. 33].

Не менш розповсюдженим є поділ прав і свобод людини та громадянина залежно від спря-
мованості потреб особи щодо сфери суспільних відносин. Так, розрізняють: фізичні права 
(у тому числі право на життя); особисті права, культурні права; економічні права; політичні 
права [5, с. 144]. У такій класифікації життя розуміється як суто біологічний процес, а право на 
життя — як можливості для задоволення потреб фізичного існування.

Звертаємо увагу, що існують розбіжності у розумінні місця права на життя у системі прав лю-
дини. Так, одна група дослідників піддає критиці концепцію ієрархії прав людини, вважаючи, що 
всі права людини є рівноцінними для її існування [3, с. 257]. Інша група дослідників відводить 
певним правам людини пріоритетну роль. Зокрема, П. Рабінович наголошує на тому, що послі-
довність викладу прав людини не повинна бути довільною та випадковою, вона має так чи інакше 
зважати на певну нерівнозначність прав людини і відображати її [6, с. 15]. 

На нашу думку, право людини на питну воду можна розглядати як фізичне право людини, 
тобто таке, без якого неможливе людське існування. До відповідного переліку прав слід віднести 
право на життя, право на їжу (продовольство), право на питну воду.

У цьому випадку право на доступ до питної води випливає з поняття «їжа», бо вона включає в 
себе не тільки якісне продовольство, а й якісну, а отже, чисту, питну воду. 

Вважаємо за можливе запропонувати таке визначення права людини на питну воду. Право лю-
дини на питну воду — це передбачені правом можливості людини на щоденне споживання необ-
хідної кількості води належної якості. Таким чином, пропонуємо закріпити у праві можливість 
людини вживати воду для пиття і використовувати її для інших біологічних потреб.

Важливим для права людини на питну воду є правові можливості вживати воду відповідної 
якості.

європейський Союз (далі — єС) приділяє велику увагу питанням контролю за якістю питної 
води. Одним із перших документів у цій сфері була Директива Ради єС 75/440/єЕС від 16 червня 
1975 р. стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в держа-
вах — членах єС. Основні цілі, задля досягнення яких була прийнята Директива: необхідність 
скорочення забруднення води та захист проти майбутнього погіршення; необхідність захисту 
охорони здоров’я, здійснення нагляду за поверхневими водами, проведення очистки питної вод; 
у зв’язку із новими технічними та науковими знаннями необхідність розгляду нових параметрів, 
що визначають якість поверхневих вод, використовуваних для споживання питної води; необхід-
ність створення нових законів, завдяки яким буде досягнуто основну ціль, а саме — захист навко-
лишнього природного середовища та вдосконалення якості життя.

На сьогодні основним документом, що регулює питання якості питної води, є Директива 
Ради 98/83/єС «Про якість води, призначеної для споживання людиною» від 3 листопада 1998 р.

Ключова мета Директиви полягає в захисті здоров’я людини від несприятливої дії забрудне-
ної води. Вона застосовується до всіх вод, призначених для людського вжитку, у тому числі до 
вод, використовуваних при виробництві і збуті харчових продуктів. Основними інструментами 
управління якістю питної води є встановлення стандартів і визначення вимог до ретельного мо-
ніторингу. 

Директива Ради 98/83/єС встановлює стандарти для низки мікробіологічних і хімічних па-
раметрів. Крани — члени єС вправі включати додаткові параметри або використовувати вищі 
стандарти, але не нижчі тих, що встановлені цією Директивою. 

Держави — члени єС повинні здійснювати моніторинг якості питної води і робити захо-
ди, щоб забезпечити її відповідність мінімальним стандартам якості. Стандарти якості повинні 
дотримуватися у точці використання, тобто у водопровідних кранах. Результати моніторингу 
повідомляються Комісії регулярно, а інформація за якістю питної води має бути доступна для 
громадськості. 

У Директиві Ради 98/83/єС перелік обов’язкових для контролю параметрів скорочено з 66 до 
48, залишено тільки показники для найпоширеніших речовин, які можуть міститися у питній 
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воді. При цьому граничні значення багатьох із них підвищені. Перелік критеріїв безпеки склада-
ється із чотирьох груп: мікробіологічні; хімічні; індикаторні; радіаційні.

Один з індикаторних показників — електропровідність води — придатний для автоматизова-
них систем моніторингу. Він використовується для моніторингу і питної води (Директива 98/83), 
і джерел прісних вод (Директива 2000/60). 

Директива 98/83/єС містить ті показники, вплив яких на здоров’я людини доведено. В основу 
європейських нормативів покладено критерії та нормативи ВООЗ для питної води. Наприклад, за 
вмістом йоду у питній воді ВООЗ не вказує кількісний показник верхньої межі, оскільки наявних 
даних із впливу йоду на здоров’я людини недостатньо для того, щоб обмежити його граничний 
вміст у воді.

Держави — члени єС можуть включати додаткові показники безпеки питних вод, тільки якщо 
вони мають значення для здоров’я на їхній території (ст. 5 Директиви 98/83/єС), тобто не пови-
нні вводити не доведені за впливом на здоров’я показники.

Директива 98/83/єС встановлює вимогу для держав — членів єС провадити контроль якос-
ті питної води, що постачається їхнім громадянам у крани всередині приватних і громадських 
будинків, а не тільки на виході з водопровідних станцій. Також встановлюється необхідність 
контролювати якість питної води у вмістилищах (цистернах, пляшках тощо) і води, що викорис-
товується для виробництва у харчовій промисловості. До питної води, розфасованої у пляшки, 
встановлюються більш жорсткі вимоги, ніж до водопровідної. Це вказано в окремих статтях Ди-
рективи. Але незалежно від способу споживання питної води (з водопровідного крана, пляшки чи 
цистерни) всі показники безпечності перераховано в одній Директиві 98/83/єС.

На води мінеральні природні, натуральні, розфасовані у пляшки, Директива 98/83/єС не по-
ширюється. 

Для мінеральних натуральних вод є інша Директива 80/777/єC. У ній мінеральною нату-
ральною може називатися вода, яка отримана з надр (як і інші мінеральні копалини), але не має 
лікувальних властивостей. Вона належить до харчових продуктів, і до неї ставляться відповідні 
вимоги безпечності.

Для лікувальних вод є Директива 65/65. Тобто у кожній європейській директиві чітко вка-
зуються межі, в яких її можна або неможна використовувати. В останньому випадку дається 
посилання на інші директиви, де регламентуються ті питання, що виходять за межі певної ди-
рективи.

Україна також є стороною, що підписала ключові регіональні угоди у природоохоронній сфе-
рі, а саме: у 1992 р. — Конвенцію про охорону та використання транскордонних водотоків та 
міжнародних озер (Водна конвенція єЕК/ООН); у 1991 р. — Конвенцію про оцінку впливу на 
навко лишнє середовище у транскордонному контексті; у 1998 р. — Конвенцію про доступ до ін-
формації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля (Орхуська конвенція), та останню, але не менш важливу, Конвенцію про за-
хист ріки Дунай. єС також є учасником усіх цих конвенцій. Ці угоди відіграють важливу роль у за-
безпеченні належного управління спільними водними ресурсами. Будь-які зусилля, спрямовані 
на наближення до європейського законодавства та стандартів, мають брати до уваги й ці важливі 
угоди та конвенції.

Водне законодавство України має достатньо розгалужений і розвинутий вигляд, в якому основ-
ним кодифікаційним актом є Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. Іншим спеціальним ко-
дифікаційним актом у цій сфері, що ґрунтується на базових положеннях Водного кодексу Украї-
ни, є Закон України від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ «Про питну воду та питне водопостачання». 

Встановлено, що, незважаючи на цілковиту очевидність та наочність потреб людини у пит-
ній воді, право на питну воду недостатньо визначено сучасною вітчизняною юридичною наукою. 
Пізнання його сутності, критеріїв та закономірностей розвитку є достатньо складним завданням, 
яке ставлять перед собою представники різних наук: біології, фізики, філософії, правознавства 
тощо. Разом із тим попри наявність великої кількості наукових публікацій з питань якості та без-
пеки водних ресурсів на сьогодні відсутнє будь-яке універсальне визначення права людини на 
питну воду, яке задовольнило б вимоги представників сучасного наукового середовища. Проте, 
якщо формулювання єдиного загальнонаукового підходу до розуміння сутності права людини на 
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питну воду видається неможливим як через дослідження кожною з наук абсолютно різних аспек-
тів споживання людиною води як багатогранного явища, так і через використання кожною із 
них власного методологічного інструментарію, то вироблення такого підходу є конче необхідним 
принаймні у межах юриспруденції.

Встановлено, що й досі у науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення поняття 
«право людини на питну воду». Дефініція досліджуваного права не міститься й у вітчизняних нор-
мативно-правових актах.
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ладиченко в. в. право людини на питну воду 
Розглядається право людини на питну воду, його місце в системі прав людини, взаємозв’язок з 

іншими правами, зокрема правом на продовольство. Право на питну воду віднесено до фундамен-
тальних і невід’ємних прав людини, без яких неможливе фізичне існування людини як біологічного 
організму. Право людини на питну воду розглядається як передбачені правом можливості людини на 
щоденне споживання необхідної кількості води належної якості.

Ключові слова: права людини, природні права, права та свободи людини і громадянина, право лю-
дини на питну воду, якість води.

ладыченко в. в. право человека на питьевую воду 
Рассматривается право человека на питьевую воду, его место в системе прав человека, взаимо-

связь с другими правами, в частности правом на продовольствие. Право на питьевую воду отнесено к 
фундаментальным и неотъемлемым правам человека, без которых невозможно физическое существо-
вание человека как биологического организма. Право человека на питьевую воду рассматривается как 
предусмотренные правом возможности человека на ежедневное потребление необходимого количе-
ства воды надлежащего качества.

Ключевые слова: права человека, естественные права, права и свободы человека и гражданина, пра-
во человека на питьевую воду, качество воды.

Ladychenko V. The human right to drinking water 
In article considered the human right to drinking water, its place in the system of human rights, the relationship 

with other rights, particularly the right to food. The right to drinking water is related to the fundamental and 
inalienable human rights, without which it is impossible to physical existence of man as a biological organism. 
The human right to drinking water is considered as a possible human right provided for in the daily intake of the 
required amount of water of adequate quality.

Key words: human rights, natural rights, the rights and freedoms of man and citizen, the human right to 
drinking water, water quality.
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ИнСТИТУТ пРАвА  
ИнТЕллЕКТУАльнОЙ СОБСТвЕннОСТИ  

в ИнТЕГРАЦИИ вЫСшЕГО ОБРАЗОвАнИЯ:  
ЦЕннОСТнАЯ ОСнОвА И РОль ДлЯ ГОРОДА

Интеграционные процессы, в которые оказались вовлеченными страны постсоветского про-
странства, в том числе и Украина, демонстрируют все новые формы, активизируются и 

принимают геополитический характер. Под их воздействием находятся региональные системы 
производительных сил (далее — ПС), вынужденные адаптировать свои элементы к обновленным 
внешним условиям, включая инновационно-интеллектуальную сферу, систему высшего обра-
зования и другие звенья пространственной локализации производителей инноваций в террито-
риальном комплексе. Однако сосредоточенный в регионе интеллектуальный потенциал, как пра-
вило, игнорируется разработчиками стратегий и программ социально-экономической поддержки.

Результатам интеллектуальной деятельности человека и реализации его права на интеллек-
туальную собственность (далее — ИС) в производстве и жизни общества посвящено немало 
исследований [1–4]. При этом особо подчеркивается роль интеллектуальных авторских разра-
боток для создания эффективной системы высшего образования на всех уровнях — от базового 
(кафедрального) до мега-уровня интегрированности — континент, мир в целом. Традиционно 
слаборазвитым на постсоветском пространстве считается рынок инноваций и технологий, что 
частично объясняет причины игнорирования этой составляющей ПС региона со стороны раз-
работчиков стратегий, программ и планов социально-экономического обеспечения территорий  
[5–7]. Еще одной причиной недооценки роли института ИС в развитии регионов выступает 
отсутс твие методик и критериев оценивания интеллектуальных разработок в хозяйственной сис-
теме, «зачаточный» уровень защиты авторских и смежных прав, других социально-экономических 
прав работников интеллектуального труда [8]. Поэтому важной становится унификация подхо-
дов к восприятию ИС в период интеграционных изменений.

Целью статьи является обоснование возможности сопоставительного анализа потенциала ИС 
в период интеграционных преобразований на примере системы высшего образования города. 

Системы высшего образования постсоветских государств развиваются от единого кор-
ня советской высшей школы и во многом схожи [9–11]. В исследование вошли сведения об 
интеллектуальных наработках вузов Севастополя, сравниваемые с двумя аналогичными города-
ми — административными центрами России и Украины, сопоставимыми с ним по дате основа-
ния (ХVІІІ в.) и основным территориальным параметрам, за исключением промышленного про-
изводства и сельского хозяйства — таблица 1. 

Таблица 1 

характеристика сопоставимости систем высшего образования городов 

№ Город Территория,  
км2

население,  
млн чел.* всего вузов, ** Студентов,  

тыс. чел.***
1 Севастополь 864 000 0,38 5 (31) 16,4 (30)
2 Украины 405 000 0,99 14 (35) 107 (90)
3 России 491 000 1,35 16 (26) 189 (140)
123

*1По данным за 2010–2012 гг., источник [12].
**2В скобках указано общее число вузов по данным [12; 13], включая филиалы, техникумы, колледжи, вузы не-
государственной формы собственности.
***3В скобках указано общее число по данным информресурсов [14; 15].
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Наряду с доминированием финансовых рычагов в преобразованиях ПС города набирают силу 
фактор стратегического развития и потенциальные возможности городской системы ПС к его во-
площению через максимальное задействование интеллектуального потенциала, знаний и иссле-
довательских качеств ученых, преподавателей вузов, изобретателей, зафиксированных в объектах 
права ИС и опосредованно привязанных к потребностям территории. 

Роль и ценность института права ИС при этом проявляются в многообразных формах 
общественно-правовых отношений между учеными, коллективами, университетами (институ-
тами, академиями), профильным министерством и муниципальной администрации. Обычными 
учетными подходами к оценке ИС сегодня выступают методики статистического, кадрового, мо-
ниторингового исследования структуры и качества профессорско-преподавательского состава 
образовательного пространства (кафедры, факультета, вуза, региона), территориальной органи-
зации высшего образования города, потребностей городского хозяйства и промышленных пред-
приятий в инновациях, новых технологиях и т. д. 

Интеллектуальный потенциал (далее — ИП) высшего образования города — это способность 
совокупности вузов, других лиц по предоставлению образовательных услуг, органов управле-
ния в области высшего образования, участников учебно-воспитательного процесса, имеющих 
четкую пространственную (территориальную) локализацию, вступать во взаимные отношения 
(образовательные отношения) с целью осуществления стандартизированных функций в учеб-
но-воспитательном процессе высшего образования, обеспечения необходимого качества обра-
зовательной деятельности и прав ИС в пределах города. Базой для изучения ИП кадров высшего 
образования служат мониторинговые исследования по всему спектру научных специальностей, 
объектов и предметов научного исследования города. 

Характеристиками ИП рассматриваются: 
1) качественные показатели — номенклатура отраслей науки и специальностей подготов-

ки, наличие у преподавателей ученых степеней и званий, персональный вклад ученого в науку, 
специализированные советы по защите диссертаций, другие;

2) количественные показатели — число студентов, вузов, докторов и кандидатов наук, 
опубликованных работ с разбивкой по качественной номенклатуре и другие.

Важнейшими элементами ИП выступают научные кадры — лица, имеющие определенные 
научные достижения и результаты, что, как правило, подтверждается соответствующими учеными 
степенями и званиями, отражается в опубликованных научных работах, отмечается государ-
ственными и негосударственными наградами. Объекты права ИС, непрерывно создаваемые ра-
ботниками вуза — диссертации, монографии, научно-исследовательские работы, статьи, тезисы, 
другие виды научно-технической продукции — выполняют роль инструмента накопления, до-
бавляются в его совокупный интеллектуальный капитал, способствуя наращиванию потенциала.  
Емкость ИП каждого учебного заведения опосредованно оценена в рыночном пространстве высшего 
образования количеством студентов — потребителей образовательных услуг. Сравнительный ана-
лиз ИП вузов по профилям (специализациям) выпуска слушателей представлен в таблице 2.

Главными объектами права ИС для ученого являются его диссертационные работы, требова-
ния к интеллектуальному содержанию которых установлено законодательством страны, где осу-
ществляется защита диссертации.

Таблица 2

Сравнительная характеристика вузов городской системы высшего образования  
по критерию профиля выпуска (специализации)*1

№ профиль вуза Город
Ед. в городе / студентов Севастополь Украины России

1 Классический 0 1 / 15 000 1 / 57 000
2 Технический 2 / 12 800 3 / 47 000 2 / 21 038
3 Транспортный ф* / 300 1 / 10 000 1 / 16 973

*1ф – обеспечивает городской филиал иногороднего вуза.
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4 Аграрный 0 1 / 9500 1 / 8 169
5 Финансово-эконом. 1 / 900 2 / 4180 1 / 17 500
6 Юридический ф / 450 0 2 / 13 065
7 Педагогический 1 / 1 170 1 / - 2 / 40 000
8 Медицинский 0 1 / 4 500 1 / 5 520
9 Искусствоведение ф / 180 0 2 / 649

10 Архитектура 0 1 / 8 500 1 / 2 900
Военный (внутр. дел) 1 / 450 1 / 6 500 1 / 2 490

Физвоспитание и спорт ф / 130 1 / 600 ф / 150
Гос. управление 0 1 / 1 200 1 / 3 237

Итого 9 / 16 380 14 / 106 980 17 / 188 691
Среднее*1 1,13 / 1 820 1,27 / 7 641 1,31 / 11 099

Присуждение1 ученой степени подтверждается дипломом доктора или кандидата наук, как 
правило, в одной отрасли науки (например, в Севастополе отмечено два ученых с диссертациями 
в разных отраслях науки). Поэтому вузы публикуют информацию о наличии в их штате препо-
давателей с учеными степенями как количественного показателя ИП образовательной организа-
ции. Наполненность вузов профессорско-преподавательскими кадрами со степенями доктора и 
кандидата наук представлена в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительная характеристика вузов по наполненности учебного процесса  
остепененными преподавателями12 

№ Город, доктора / кандидаты
Профиль вуза Севастополь Украины России

1 Классический 0 158 / 608 650 / 2 000
2 Технический 48 / 328*** 351 / 1 000 124 / 485
3 Транспортный 0 / 10*** 50 / 300 66 / 234
4 Аграрный 0 61 / 236 62 / 205
5 Финансово-экономич. 5 / 15 41 / 104*** 450**
6 Юридический 4 / 26 0 27 / 200****
7 Педагогический 2 / 59 *** 132 / 397***
8 Медицинский 0 100 / 350 180 / 380
9 Искусствоведение 1 / 4 0 48 / 87

10 Архитектура 0 78 / 265 67 / 137
Военный (внутр. дел) 13 / 103 *** 13 / 94

Физвоспитание и спорт 2 / 13*** *** ***
Гос. управление 0 16 / 50 ***

Итого 75 / 558 855 / 2 913 1 369 / 4 419
на 1 000 студентов 4,6 / 34,0 8,0 / 27,2 7,2 / 23,4

345

Также весомым для оценивания содержательности образования в высшем учебном заведении 
является число профессоров и доцентов, к присуждению ученых званий которых также суще-
ствуют государственные требования в рамках ИС: количество статей в научных специальных  

1 Включая филиалы вузов в пересчете на 1 специализацию на 1 вуз.
*2 Данные взяты из источников [12; 13].
** Раскрыто лишь общее число преподавателей.
***4Точное число кандидатов наук (доцентов) установить не удалось.
****5Частично устаревшие данные.



ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

100 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

изданиях, учебников, монографий, разработанных и прочитанных студентам учебных дисци-
плин и т. д. Такие продукты интеллектуального труда можно расценивать как объекты права ИС. 

Оценка потенциала ИС подразумевает составление прогноза развития этого сегмента ПС в 
регионе. Основным двигателем научно-технического творчества и производителем объектов ИС 
выступает ученый, а в рамках предмета данного исследования ведущая роль отводится руководи-
телю вуза (ректор, директор, начальник). Показателем перспективности образовательной орга-
низации на основе анализа элементов ИС можно считать личный вклад руководителя вуза в нау-
ку и учебный процесс, отражаемый ученой степенью, опубликованными работами, возрастными 
параметрами, другими свойствами — таблица 4.

Таблица 4

Обобщенная характеристика руководителей вузов в системах высшего образования городов1

Город доктора наук, %
Кол-во публикаций

% лиц допенсионного возрастамаксимальное  
на1 лицо

среднее  
на 1 лицо

Севастополь 20 143 40 20,0
Украины 92,9 1 044 223 28,6

России 70,6*1 350 63 42,9

В период интеграционных преобразований отражением роли прав интеллектуальной соб-
ственности для жизни Севастополя и его социально-экономических целей служит активность 
дискуссий относительно концепции высшего образования, методов его дальнейшей трансфор-
мации, незыблемости парадигмы общечеловеческих ценностей. При этом методологическое 
единство подходов достигается институционализацией категории «интеллектуальная собствен-
ность», созданием производных от нее показателей оценки интеллектуального труда как в коли-
чественном, так и в качественном измерении. 

Непрерывные мониторинговые исследования в процессах интеграции дают уникальную 
возможность подбора неразрушающих методов развития социально-экономической системы 
города и его пространства высшего образования в стратегически обоснованных направлениях 
сохранения интеллектуального потенциала, его носителей в городе. Перспективным для целей 
концептуализации пространства высшего образования Севастополя выглядит также создание 
унифицированных методик и баз данных в пределах институциональных образований на основе 
прав интеллектуальной собственности различного уровня: творческого коллектива исследовате-
лей, организационно оформленных структур (кафедра, лаборатория, центр, институт), отдельных 
городских вузов, образовательных кластеров, региональных образовательных систем.
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Кондрашихін А. Б. Інститут права інтелектуальної власності в інтеграції вищої освіти: ціннісна основа 
та роль для міста

Розглянуто систему вищої освіти міста через категорії інтелектуальної власності, її прав, інтелек-
туального потенціалу в системі продуктивних сил. Запропоновано уніфіковану методику оцінки ролі 
прав інтелектуальної власності та ціннісно-орієнтованого підходу до праці вченого як головного ви-
робника об’єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: доктор наук, інтелектуальна власність, вища освіта, інтелектуальний потенціал.

Кондрашихин А. Б. Институт права интеллектуальной собственности в интеграции высшего образова-
ния: ценностная основа и роль для города

Рассмотрена система высшего образования города через категории интеллектуальной собствен-
ности, ее прав, интеллектуального потенциала в системе производительных сил. Предложена уни-
фицированная методика оценки роли прав интеллектуальной собственности и ценностно-ориенти-
рованного подхода к труду ученого как главного производителя объектов права интеллектуальной 
собственности.

Ключевые слова: доктор наук, интеллектуальная собственность, высшее образование, интел-
лектуальный потенциал.

Kondrashyhin A. The institute of intellectual property rights in the integration of higher education: the role and 
value bases for the city

The system of higher education of the city through the categories of intellectual property, its rights and 
intellectual potential in the productive forces. We propose a unified method of assessing the role of intellectual 
property rights and the value-oriented approach to the work of the scientist as a major producer of intellectual 
property rights.

Key words: Doctor of Science, intellectual property, higher education, intellectual potential.
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Розвиток державного будівництва у будь-якій країні неможливо аналізувати без врахування 
його взаємозв’язку з процесами, що відбуваються у світовому співтоваристві. Особливо це 

стосується європи, яка ще у ХІХ ст. посіла домінуюче становище у світі. Саме в європі були утво-
рені визначальні для державної та правової історії форми та інститути, а європейський досвід 
справив значний вплив на політичний розвиток країн інших континентів. Про складність розвит-
ку європейського державотворення один із видатних президентів Німеччини післявоєнних часів 
Р. фон Вайцзеккер казав так: «Життя європейських народів завжди мало на собі відбиток конф-
лікту між протилежністю та спільністю інтересів, відокремленням і об’єднанням. З цього діалек-
тичного конфлікту виростали і досягнення, і страждання європи в ході її історії» [1, с. 84–85].

Однією з актуальних проблем, що привертають сьогодні пильну увагу правознавців, є аналіз 
характеру рівня сучасної інституалізації державного життя. Серед них особливої уваги, зокрема, 
заслуговує питання про місцеве управління як один із важливих інститутів публічної влади, про 
його форми та методи керування.

Ці питання досліджувалися багатьма українськими вченими, зокрема, О. Баймуратовим, 
О. Батановим, В. Борденюком, П. Любченком, Н. Оніщенко, М. Орзіхом, М. Пухтинським, 
В. Шаповалом, Ю. Шемшученком та ін. Однак реалії сучасного суспільного розвитку поставили 
на порядок денний низку нових проблем, які потребують глибокого аналізу та узагальнень, зо-
крема і вченими-юристами. До таких вимог часу, на нашу думку, належить питання щодо визна-
чення змісту поняття «місцеве управління», критеріїв розмежування типів місцевого управління 
та його правового регулювання.

У науковій літературі існують різні точки зору щодо визначення поняття «місцеве управління». 
Деякі автори визначають його як управління справами (головним чином, місцевого значення), 
що здійснюється виборними органами, які уповноважені представляти населення тієї чи іншої 
адміністративно-територіальної одиниці, а також адміністративним апаратом [2, с. 227].

Інші автори розуміють місцеве управління як діяльність щодо вирішення питань загальнодер-
жавного і місцевого значення у межах адміністративно-територіальної одиниці, що здійснюється 
місцевими державними органами виконавчої влади [3, с. 255]. На нашу думку, більш прийнятною 
є позиція авторів, які визначають місцеве управління як різновид адміністративної діяльності, 
предметом якої є відносини локального характеру, інтереси місцевих співтовариств (комун, гро-
мад, територіальних колективів тощо), які забезпечують деяке поєднання місцевих інтересів із 
державними [4, с. 460].

Відносини держав та їх територій мають різний характер і це дає підстави розрізняти типи 
місцевого управління. Водночас тип місцевого управління дає лише формально-юридичну ха-
рактеристику і не дозволяє сформувати повне уявлення про реальний ступінь свободи місцевих 
колективів.

Для розмежування типів місцевого управління визначені такі критерії: а) правовий статус те-
риторіальних співтовариств громадян; б) склад інтересів, здійснення яких покладається на систе-
му місцевого управління; в) засоби контролю, що їх здійснює держава щодо територій; г) умови 
формування місцевих органів управління. 
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З урахуванням цих критеріїв виокремлюють чотири різновиди місцевого управління: фе-
дералізм, самоврядування, децентралізація та централізація [4, с. 461]. Слід зазначити, що в  
одній державі можливе існування декількох типів місцевого управління. Наприклад, у Франції діє 
система децентралізації, але окремі заморські території управляються централізовано [5, с. 427]. 
У Швейцарії кантони зв’язані з державою відносинами федералізму, а в округах і громадах діє де-
централізація або самоврядування, залежно від того, в якому кантоні вони перебувають [5, с. 544].

Конституційне право сучасної федеративної держави може закріплювати статус місцевого 
управління як самостійного і регулювати його основи на національному рівні. З другого боку, 
в сучасних умовах є федеративні держави, які ставляться до місцевого управління як до винятко-
вої сфери регулювання суб’єктів федерації.

Другим різновидом місцевого управління є самоврядування. Цей термін застосовується до де-
кількох рівнів об’єднань та асоціацій людей: 1) до всього суспільства (суспільне, національне, 
загальнонародне самоврядування); 2) до окремих регіонів або громад (місцеве, або комунальне, 
самоврядування); 3) до управління виробництвом (виробниче самоврядування, або самовряду-
вання трудових колективів).

Серед усіх видів самоврядування у сучасному світі найбільшого поширення набуло місцеве 
самоврядування. У юридичній літературі існують різні підходи до визначення цього поняття. Так, 
на думку В. Шаповала, місцеве самоврядування за своєю природою є децентралізованою фор-
мою державного управління [6, с. 51]. В. Борденюк також вважає, що місцеве самоврядування є 
різновидом соціального управління, яке за основними ознаками (природою влади, характером 
взаємодії суб’єкта й об’єкта управління та природою соціального регулювання тощо) реально 
співвідноситься із державним управлінням [7, с. 11].

Іншої позиції дотримується О. Батанов, який вважає, що місцеве самоврядування є самостій-
ною системою організації діяльності місцевих жителів на відповідній території, що являє собою 
сукупність різноманітних органів та інститутів [8, с. 220]. На нашу думку, місцеве самоврядування 
є політико-правовим інститутом, у межах якого здійснюється управління місцевими справами у 
низових адміністративно-територіальних одиницях через самоорганізацію місцевого населення, 
за згодою (або при визнанні) та за підтримки держави.

Основною характеристикою місцевого самоврядування є адміністративна самостійність тери-
торіальних колективів та їх органів у відносинах із державою, урядом. Самостійність самовряду-
вання базується не на власному праві, як у суб’єктів федерації, а на законі, акті центральної вла-
ди. Права муніципалітету є похідними, оскільки самоврядна територія має лише адміністративну, 
а не політичну самостійність. 

Наступними різновидами місцевого управління є децентралізація та централізація, які слід 
розглядати як інструменти конституційно-правового регулювання взаємовідносин між різними 
рівнями влади. При такому підході централізація пов’язана насамперед із методом підлеглості, 
а децентралізація здійснюється засобами координації, кооперації, співробітництва, співучасті, 
навіть своєрідної конкуренції вертикальних рівнів влади [9, с. 15].

У централізованій унітарній державі адміністративно-територіальними одиницями одно-
осібно керують призначені з центру чиновники, а виборних органів не існує. Це стосується 
переважно держав, де в середній ланці територіального устрою відсутні представницькі органи. 
Так, у Болгарії відповідно до ст. 143 Конституції від 12 липня 1991 р. управління в областях здій-
снюють обласні управителі, які призначаються Радою Міністрів і яким допомагають обласні 
адміністрації [10, с. 417]. У Польщі за Конституцією від 2 квітня 1997 р. владні повноваження у 
воєводствах здійснюють представники Ради Міністрів — воєводи. Порядок їх призначення та 
відкликання, а також сфера їхньої діяльності визначаються окремим законом (ст. 152 Консти-
туції) [11, с. 714].

У децентралізованій унітарній державі немає призначених урядом адміністраторів, а місцеве 
управління здійснюють виборні органи місцевих адміністративних одиниць. Урядовий контроль 
за діяльністю місцевих органів має опосередкований характер і може виражатися, наприклад, 
через бюджетне та фінансово-кредитне регулювання. Крім того, в децентралізованих унітарних 
державах існує досить чітке розмежування повноважень між центральною владою та владою міс-
цевих територіальних громад, що наближає ці держави до держав із федеральним устроєм.
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Тенденція до децентралізації унітарних держав властива, насамперед, європейським держа-
вам, де останнім часом спостерігається загальна динаміка інтеграційних процесів. У європі заро-
джуються якісно нові взаємозв’язки міжнародного і внутрішнього права, у тому числі його про-
відної галузі — конституційного.

Одним зі шляхів децентралізації унітарних держав є надання окремим адміністративно-тери-
торіальним одиницям статусу автономій, а також розвиток місцевого самоврядування. 

Місцеве управління може бути концентрованим або деконцентрованим. Принцип концентра-
ції розповсюджений повсюдно і полягає в тому, що в межах території відповідальність за місцеве 
управління покладається на орган загальної компетенції, який відає всіма галузями управління 
на підвідомчій території. Деконцентрація організаційно поділяє органи місцевого управління за 
галузевим принципом. В окремих галузях утворюються свої адміністративні установи, які не пе-
ребувають у прямому підпорядкуванні меру, префекту та іншим органам загальної компетенції.

Питання місцевого управління у сучасних європейських державах регулюються насамперед 
основними законами, конституціями. Особливу роль основний закон відіграє у регулюванні фе-
деративних відносин, у встановленні головних властивостей та деталізації федералізму.

У країнах, де встановлено самоврядування, основним джерелом муніципального права є за-
кони, що прийняті парламентом. Якщо управління є децентралізованим або централізованим, 
тоді значна частина норм про місцеве управління регулюється урядовими актами, тобто актами 
адміністративної (регламентної) влади.

Необхідно зазначити, що одним із головних джерел муніципального права європейських дер-
жав є європейська хартія місцевого самоврядування [12, с. 14]. В її основу покладений класич-
ний принцип субсидіарності, згідно з яким здійснення державних повноважень, як правило, має 
покладатись переважно на органи влади, що найбільше наближені до громадян. Відповідно до 
Хартії «під місцевим самоврядуванням розуміється право та реальна здатність органів місцевого 
самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи в рам-
ках закону, у відповідності із своєю компетенцією та в інтересах місцевого населення».

У країнах з федеративним державним устроєм прийняття актів про місцеве управління нале-
жить до компетенції суб’єктів федерації. Наприклад, у німецькому державному праві самостій-
ність місцевих органів влади виражається у так званих «п’яти суверенітетах громад»: 1) фінансо-
вому; 2) організаційному; 3) кадровому; 4) просторового планування; 5) статутному та правовому. 
У рамках «фінансового суверенітету» кожна громада має право самостійного розпоряджатися 
своїми доходами і видатками, що включає оподаткування населення визначеними податками. 
«Організований суверенітет» надає громаді можливість зафіксувати у статуті систему свого управ-
ління. «Кадровий суверенітет» дозволяє громаді самостійно, на основі можливостей і потреб, ви-
значати чисельність персоналу, необхідного для управління, встановлювати оплату праці своїх 
співробітників, просувати їх по службі або ж звільняти. У межах «суверенітету просторового пла-
нування» громади відповідно до законів поділяють свою територію на промислові, житлові та 
зелені зони, визначають її розбудову. Відповідно до «статутного і правового суверенітету» можуть 
приймати акти громад, що мають обов’язкову юридичну силу. Необхідно зазначити, що «сувере-
нітети громад» не мають суперечити законам земель та федерацій.

Автономіям може надаватися також право самостійно регулювати місцеве управління на те-
риторіях, що входять до автономної одиниці. У багатьох федеративних державах, де є автономні 
одиниці, відсутня єдина, побудована відповідно до загальних правил, структура муніципальних 
органів та система відносин між місцевим управлінням і державою.

Норми прецедентного права регулюють муніципальні відносини незалежно від типу місцевого 
управління. У країнах англосаксонської правової сім’ї прецедент займає одне з основних місць у 
системі джерел муніципального права — «хоча місцеве управління отримує свої повноваження 
фактично виключно на підставі писаного права (конституцій суб’єктів федерації, статутів, розпо-
ряджень, постанов муніципальних рад) судове тлумачення законодавства відіграє також виключ-
ну роль у спорах з приводу місцевого управління» [13, с. 14]. 

Одним із джерел муніципального права слід вважати також акти місцевої правотворчості. У Ве-
ликій Британії, наприклад, поширена така форма, як «приватний акт» про надання терито ріям 
повноважень. В Італії, Іспанії та деяких державах територіальні співтовариства, автономії, їхні 
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органи мають право розробляти, затверджувати референдумом або рішенням ради статут, хартію. 
Однак такі акти затверджуються також державною владою або мають бути зареєстрованими.

До сучасних джерел, що регулюють відносини у галузі місцевого управління, належать також 
адміністративні договори, що їх укладають територіальні органи. Значення і можливості дого-
вірного регулювання місцевого управління обґрунтовуються тим, що самоврядні та децентралі-
зовані муніципалітети мають статус юридичних осіб. Таким чином вправі діяти й уповноважені 
органи держави.

Зважаючи на характерну особливість джерел права про місцеве управління, можна зробити 
такий висновок. Статус територіальних колективів та органів місцевого управління будується на 
дозвільному, а не на загально-дозвільному принципі правового регулювання. Кожне муніципаль-
не повноваження має бути або передбачене законом, актом держави, або санкціоноване держав-
ною владою (хартія, статут), або виходити з закону, або бути визнаним судовою практикою.

Застосування у місцевому управлінні дозвільного методу пояснюється тим, що муніципалітети 
не є формою реалізації суверенітету. Вони перебувають у віданні суверенної влади, під її конт-
ролем і не можуть з нею конкурувати.

Отже, навіть з короткого огляду деяких аспектів державотворчих процесів в європі можна зро-
бити загальний висновок, що у більшості держав цього континенту місцеве управління є однією з 
важливих перешкод до центробіжних тенденцій у політичній системі сучасних держав.
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мяловицька н. А. правове регулювання місцевого управління в європейських державах
У статті досліджується поняття місцевого самоврядування як форми управлінської діяльності, яка 

стосується відносин місцевого характеру та інтересів місцевих груп людей (комун, громад, терито-
ріальних колективів). Стаття визначає критерії для розрізнення між типами місцевого самоврядуван-
ня. Також розглядаються питання правового регулювання місцевого самоврядування у федеральних та 
унітарних сучасних європейських державах. 

Ключові слова: місцеве управління, федералізм, самоврядування, децентралізація, централізація.
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мяловицкая н. А. правовое регулирование местного управления в европейских государствах
В статье исследуется понятие местного самоуправления как формы управленческой деятельнос-

ти, касающейся отношений местного характера и интересов местных групп людей (коммун, общин, 
территориальных коллективов). Статья определяет критерии для различения между типами местного 
самоуправления. Также рассматриваются вопросы правового регулирования местного самоуправле-
ния в федеральных и унитарных современных европейских государствах. 

Ключевые слова: местное управление, федерализм, самоуправление, децентрализация, централи-
зация.

Myalovytska N. Legal regulation of local government in European countries
The article investigates the concept of local government as a form of administrative activity which deals with 

the relations of local character and interests of local groups of people (communes, communities, territorial 
collectivities) and provides some combination of the local interests with the governmental ones. The article 
defines the criteria for distinction among the types of local government which include: a) legal status of the 
territorial communities of people; b) interests which should be pursued by the system of local government; 
c) the way in which the government controls its areas; d) conditions of formation of the local government organs.

Taking into consideration the above-mentioned criteria, four types of local government are distinguished: 
federalism, self-government, decentralization and centralization. 

The article also deals with the issues of legal regulation of local government in federal and unitary modern 
European states. The sources of legal regulation include basic laws, constitutions, laws passed by Parliament, 
the European Charter of Local Self-Government, the rules of case law, the acts of local law-making and 
administrative contracts.

Key words: local government, federalism, self-government, decentralization, centralization.
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лОКАльнІ нОРмАТИвнО-пРАвОвІ АКТИ  
в СУЧАСнИх УмОвАх ГОСпОДАРЮвАннЯ

Звертаючись до існуючих тенденцій правового регулювання трудових відносин, окремо хо-
тілося б виокремити локальні нормативно-правові акти у сфері праці, які, незважаючи на 

своє фактичне перебування на останній сходинці в масиві джерел трудового права, мають ве-
лике практичне значення для галузі трудового права, будучи тією «ексклюзивною» категорією, 
що виокремлює її з-поміж інших галузей у системі права України. Адже жоден закон та підза-
конний правовий акт, якими б досконало розробленими не були, не здатні врахувати специфіку 
регулювання праці кожного окремого суб’єкта господарювання, зважаючи на його економічний 
потенціал, штат працівників, специфіку діяльності тощо. Це є можливим лише шляхом вдало-
го застосування та поєднання різних локальних нормативно-правових актів у сфері праці, які за 
своєю суттю спрямовані не тільки на здійснення первинного регулювання трудових відносин, а й 
на конкретизацію трудоправових норм, що містяться у нормативних правових актах більш вищо-
го рівня, їх пристосування до вимог конкретного виробництва. 

Р. Кондратьєв наголошував, що «локальні норми права мають ряд специфічних особливостей, 
які відрізняють їх від інших правових норм. По-перше, вони приймаються лише в рамках окре-
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мих підприємств, установ і організацій. По-друге, локальні норми розробляються за безпосеред-
ньою участю членів трудових колективів, власників і співвласників акціонерних товариств, інших 
суб’єктів як підприємницької діяльності, так і відповідних громадських організацій. Локальні 
норми, по-третє, мають більш динамічний (рухливий) характер, що дозволяє більш ефективно і 
своєчасно вирішувати конкретні економічні і управлінські завдання, що виникають на підприєм-
ствах у процесі виробництва, у сфері управління соціальними процесами» [1, с. 179–180]. На дум-
ку О. Ярошенко, централізоване законодавче регулювання встановлює лише мінімальний рівень 
гарантій трудових прав, який не може знижуватися за жодних обставин у локальних нормативних 
актах, але може конкретизуватися і збільшуватися. Підвищення значення локального норматив-
ного регулювання надає можливості враховувати місцеві (у межах організації) умови праці і ви-
робництва [2, с. 211]. Крім того, слід пам’ятати, що локальні нормативні акти є більш мобільними 
порівняно з іншими джерелами трудового права, адже більшість із них виражена у часі, а отже, 
має змогу швидше реагувати на динаміку розвитку суспільних відносин і пристосовуватися до 
конкретно існуючих обставин. 

Звертаючись до передумов виникнення прообразів перших вітчизняних локальних норма-
тивно-правових актів у трудовому праві, передусім слід звернути увагу на Правила про нагляд за 
закла дами фабричної промисловості та взаємні відносини фабрикантів і робітників, затверджені 
у червні 1886 р., у п. 18 яких був закріплений обов’язок заводського або фабричного управлін-
ня розробляти правила внутрішнього розпорядку, яких мали дотримуватися працівники заводів і 
фаб рик. Крім того, такі правила внутрішнього розпорядку обов’язково вивішувалися в усіх май-
стернях [3]. Трохи пізніше, починаючи з ХХ ст., на території сучасної України стали застосовува-
тися також колективні договори (причиною цього були чисельні робітничі стачки (забастовки)). 
Так, як зазначає Г. Чанишева, перший колективний договір було укладено в Харківському паро-
возобудівельному заводі 1 лютого 1905 р. [4, с. 126].

Аналізуючи фабричне законодавство того часу, В. Литвинов-Фалинський писав: «У фабрич-
ному житті наявна велика кількість явищ та факторів, що не підлягають зовнішньому урядовому 
впливу. Не кажучи вже про розмір заробітної плати, що не піддається законодавчому врегулю-
ванню, багато інших, вельми істотних питань вимагає для свого вирішення участі в тій чи іншій 
формі самих робочих. Відносини фабрикантів і робочих безперервно змінюються і правильне 
вирішення порушуваних цими відносинами питань є істотною потребою промислового життя. 
Велика промисловість відмежувала господарів від робочих, залишивши останніх на власне пі-
клування. Через зазначене ні фабриканти, ні органи фабричного нагляду часто не можуть мати 
істин ного уявлення про бажання робочих та нерідко знайомляться з ними лише тоді, коли невдо-
волення робочих проявляється у вигляді хвилювань або стачок» [5, с. 93]. Л. Таль наголошував, що 
порядок, який створюється у межах організацій, є приватним правопорядком, який слід розуміти 
як різновид об’єктивного права, оскільки в його основі лежать правовстанолювані (нормативні) 
фактори, здатні, відповідно до правових поглядів суспільства й уявлення осіб, щодо яких діє цей 
порядок, встановлювати обов’язкові правила поведінки [6, с. 50].

З приходом радянської влади, одним із напрямів політики якої було забезпечення тотальної 
дисципліни в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у трудових відносинах, ставлення до ло-
кальних нормативно-правових актів у сфері праці поступово змінилося. Кодекс законів про пра-
цю 1918 р. містив розділ «Про забезпечення належної продуктивності праці», в якому був перед-
бачений обов’язок кожного дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, які, до 
речі, розроблялися профспілками і затверджувалися відповідними органами праці. Зазначений 
кодекс, як писав М. Бару, не містив згадки про колективні договори. Однак все ж таки положен-
ня зазначеного кодифікованого акта ввібрали в себе основні норми трудового права, які були 
вироблені саме колективно-договірною практикою. Так, у Кодексі законів про працю йдеться 
про тарифні положення, що застосовуються на підставі угоди між профспілками та керівництвом 
підприємства. По суті малося на увазі укладення колективного договору. Однак слід враховувати, 
що обставини періоду іноземної військової інтервенції та громадянської війни не сприяли поши-
ренню колективних договорів. Централізоване нормування оплати праці, її натуралізація, трудо-
ва повинність та інше виключали можливість укладення колективних договорів [7, с. 9]. Кодекс 
законів про працю зразка 1922 р. вже містив окрему главу VІ «Про правила внутрішнього розпо-
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рядку», яка передбачала обов’язкове встановлення цих правил на підприємствах та установах, 
в яких працювало не менше п’яти осіб. Крім того, зазначений Кодекс закріплював положення 
щодо колективних договорів, які підлягали обов’язковій реєстрації в органі народного коміса-
ріату праці та норм виробітку. 

Незважаючи на наведену регламентацію локальних актів у нормах законодавства про пра-
цю, їх застосування на практиці мало передусім політичний характер — додаткову координацію 
дій робочих мас щодо реалізації завдань правлячої партії (подолання «п’ятирічок», перевико-
нання планів, пропаганда комуністичного способу життя тощо). При цьому і сама локальність 
вказаних актів була суто формальною, адже «правила гри» в цьому випадку встановлювалися 
виключно на централізованому рівні. Зменшення державного впливу у сфері локальної нор-
мотворчості відбулося лише наприкінці 70-х — на початку 80-х років минулого століття, чому 
сприяло внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю та прийняття Закону СРСР 
від 17 червня 1983 р. «Про трудові колективи і підвищення їхньої ролі в управлінні підприєм-
ствами, установами, організаціями» (які, до речі, є чинними і дотепер). Р. Лівшиць вказував, що 
рівень підприємства є розподільним критерієм для визначення органів, які приймають норма-
тивні акти: акти, що приймаються органами, вищими щодо підприємства, вважаються цент-
ралізованими; акти, що приймаються на самому підприємстві, — локальними. Компетенція 
підприємства обрана не випадково, бо саме на підприємстві застосовуються норми трудового 
права. З теоретичної точки зору важливо, чи збігаються суб’єкти встановлення та застосування 
правових норм: якщо збігаються, то ми маємо справу з локальними актами, якщо не збігають-
ся — із централізованими [8, с. 159].

Таким чином, із наведених прикладів історичного становлення і розвитку локальних норма-
тивно-правових актів у сфері праці можна побачити, що впродовж свого існування призначен-
ня вказаних джерел трудового права постійно змінювалося. Так, на початку свого існування їх 
основ на функція полягала у стриманні свавілля та упорядкуванні господарської влади роботодав-
ців. У подальшому, з приходом комунізму, зазначені акти перетворилися у потужний політичний 
та пропагандистський інструмент впливу на робітничі маси, який з часом трансформувався на 
механізм забезпечення участі трудових колективів в усіх сферах трудоправового життя.

Сучасна концепція локальних нормативно-правових актів у сфері праці розуміє під ними 
своєрідний компроміс в узгодженні інтересів працівника та роботодавця, який спрямований 
на доповнення і конкретизацію існуючого трудового законодавства. Так, О. Ярошенко зазна-
чає, що розробляючи і приймаючи локальні акти, сторони встановлюють загальнообов’язкові 
правила поведінки на конкретному підприємстві. З точки зору забезпечення оперативного й 
об’єктивного впливу на суспільні відносини, гнучкості чинного законодавства в процесі праці 
локальні нормативно-правові акти у формуванні правового становища працівника посідають 
значне місце. Це пояснюється тим, що їх зміст розробляється безпосередньо в організації, за-
безпечуючи необхідне правове опосередкування процесу праці. Ці акти в сучасних умовах є 
тією формою права, яка без громіздких процедур прийняття і введення у дію здатна опосеред-
кувати соціально-трудові відносини на будь-якому підприємстві й забезпечити їх динамічний 
розвиток [2, с. 201]. На думку С. Лукаша, в умовах ринкової економіки локальне регулювання 
праці відіграє роль способу покращення умов праці, виступає на рівні підприємства, установи, 
організації чинником впровадження нових або розширення існуючих прав працівників і відпо-
відаючих ним гарантій [9, с. 326]. 

У свою чергу, незважаючи на наведену актуальність локальних нормативних актів для галузі 
трудового права, на жаль, у сучасних умовах серед роботодавців — юридичних осіб вони не на-
були належного практичного застосування. Як приклад можна навести статистичні дані, згідно 
з якими станом на кінець 2014 р. в Україні існувало тільки 76 017 укладених та зареєстрованих 
колективних договорів [10]. Це при тому, що істотна частина з них є суто формальною та мораль-
но застарілою, статистично підпадаючи під положення ч. 3 ст. 9 Закону України «Про колективні 
договори і угоди», відповідно до якої після закінчення строку дії колективний договір продовжує 
діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. 

Існуючі тенденції застосування локальних нормативно-правових актів у сфері праці в сучас-
них умовах господарювання пояснюються впливом таких факторів: 
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По-перше, історичною несправедливістю, коли за весь період свого існування на вказані акти, 
незважаючи на їх колосальний потенціал, покладалися соціальні, економічні, навіть політичні 
функції, які жодним чином не можна ототожнювати з регулюванням трудових відносин;

По-друге, відсутністю відповідної сучасної правової регламентації локальних нормативно-
правових актів, яка б дозволила належним чином їх визначити, класифікувати та впорядкувати 
сферу поширення. Так, на цей час всі види локальних нормативно-правових актів або «розкида-
ні» в законодавчому масиві, присвяченому регулюванню трудових відносин, або взагалі не ма-
ють конкретної правової регламентації. Наприклад, укладення колективних договорів в Україні 
передбачене положеннями Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та Закону Укра-
їни «Про колективні договори угоди»; правилам внутрішнього трудового розпорядку присвя-
чена ст. 142 КЗпП та постанова Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і узго-
джених із Всесоюзною центральною радою професійних спілок від 20 липня 1984 р. № 213 «Про 
затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 
під приємств, установ, організацій»; вимоги до положення про атестацію працівників визначені 
Законом України «Про професійний розвиток працівників». У свою чергу, порядок прийняття 
та реалізації таких загальнопоширених локальних нормативно-правових актів, як графіки відпус-
ток, посадові інструкції, штатний розпис, положення про преміювання (оплату праці) чинним 
законодавством взагалі не передбачений;

По-третє, сучасна концепція «індивідуальне — локальне — централізоване регулювання тру-
дових правовідносин» на цей час фактично не реалізується, незважаючи на той факт, що наведені 
три види регулювання на практиці дуже часто перетинаються, доповнюючи та допомагаючи один 
одному. Так, наприклад, належна реалізація ст. 40 КЗпП, якою закріплені підстави розірвання 
трудового договору з ініціативи роботодавця, неможлива без застосування локальних норма-
тивно-правових актів. Адже для виконання п. 1 зазначеної статті необхідним є штатний розпис, 
для п. 2 — положення про атестацію, а для п. 3 — правила внутрішнього трудового розпорядку;

По-четверте, серед локальних нормативно-правових актів відсутнє чітке розмежування. Тому 
дуже часто вони перетинаються чи навіть дублюють один одного. Як приклад можна навести пра-
вила внутрішнього трудового розпорядку, які на практиці можуть бути як самостійним локальним 
нормативно-правовим актом, так і доповнювати інший — виступати додатком до колективного 
договору. При цьому в останньому випадку процедура перегляду вказаних правил буде набагато 
складнішою, в зв’язку з поширенням на них вимог законодавства про колективні договори; 

По-п’яте, в умовах сьогодення спостерігається стійка тенденція, як серед працівників, так і 
роботодавців, щодо браку ініціативи у прийнятті ними локальних нормативно-правових актів. 
Зазначеному сприяє відсутність у законодавстві імперативних вимог стосовно обов’язковості тих 
чи інших локальних нормативно-правових актів. У зв’язку з цим учасники трудових відносин мо-
жуть навіть і не здогадуватися про існування зазначених актів або необхідність їх запровадження. 
Що, безперечно, не йде на користь реалізації суб’єктами трудових правовідносин своїх прав та 
обов’язків. Адже, наприклад, за наявності належним чином укладеного локального норматив-
но-правового акта працівники будуть краще усвідомлювати вимоги, що ставляться до них робо-
тодавцями, а останні, в свою чергу, матимуть додаткові гарантії щодо забезпечення дотримання 
трудової дисципліни. 

Таким чином, все викладене вище свідчить про необхідність перегляду сучасної концепції 
локальних нормативно-правових актів шляхом прийняття на законодавчому рівні спеціально-
го законодавчого акта, присвяченого зазначеному питанню, в якому буде наведене визначення 
локальних нормативно-правових актів, проведена їх класифікація та встановлена обов’язковість 
застосування для певних суб’єктів господарювання. Крім того, саме на державному рівні повин на 
проводитися політика щодо заохочення здійснення локальної нормотворчості, наприклад, сто-
совно укладення колективних договорів у великих юридичних особах.
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пРИнЦИп вИнИ  
У ЦИвІльнОмУ пРАвІ  

ТА ЙОГО вЗАЄмОДІЯ З пРИнЦИпОм  
ЗмАГАльнОСТІ в ЦИвІльнОмУ пРОЦЕСІ

Однією із передбачених Конституцією України основних засад судочинства є змагальність, 
яка також є ключовим принципом цивільного процесуального права. Як відомо, принцип 

змагальності у цивільному процесі полягає в правах та обов’язках сторін та інших осіб, які бе-
руть участь у справі, щодо подання доказів та участі в їх дослідженні, а також у змагальній формі 
процесу, що спрямована на досягнення дійсних обставин справи, всебічній перевірці доводів та 
міркувань учасників процесу [1, с. 100].

У Цивільному процесуальному кодексі України (далі — ЦПК України) цей принцип закріпле-
но у ст. 10, згідно з положеннями якої цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності 
сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання дока-
зів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести 
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 
встановлених Кодексом. 

Як зауважується у юридичній літературі, для змагального типу процесу характерною є така побу-
дова судочинства, за якої, як мінімум, по-перше, необхідне розмежування процесуальних функцій, 
тобто функцій сторін та суду; по-друге, наявними є дві протилежні процесуально рівні сторони; по-
третє, функціонування незалежного від сторін суду, який здійснює функцію правосуддя та розгляду 
справи [2, с. 213]. Зокрема, М. Гурвич зазначає, що цивільне процесуальне право є формою примусо-
вого здійснення цивільно-правових обов’язків, формою захисту суб’єктивних прав, коли закріплені 
в нормах права приписи не виконуються зобов’язаними особами добровільно [3, с. 19]. В. Тертишні-
ков предмет цивільного процесуального права визначає як суспільні відносини між судом та іншими 
учасниками процесуальної діяльності при здійсненні правосуддя у цивільних справах та у зв’язку із 
примусовим застосуванням норм матеріального права між суб’єктами цивільних, трудових, житло-
вих, сімейних правовідносин [4, с. 7]. У юридичній літературі визнається, що наявність і регулюючий 
прояв процесуальних норм зумовлені потребами реалізації норм матеріальних. Процесуальні норми, 
в свою чергу, відіграють важливу роль, забезпечуючи оптимальні умови правового регулювання. За-
значається, що всі приписи процесуальних норм мають процедурний характер, тобто всі вони визна-
чають найбільш доцільний порядок здійснення правотворчої або правозастосовної діяльності і тим 
самим призначені сприяти ефективному і справедливому досягненню результату, який передбачений 
нормою матеріального права, що підлягає застосуванню [5, с. 4, 35–36].

Отже, метою цивільного процесуального права є забезпечення реалізації норм матеріального 
права, яке й визначає зобов’язану особу з доказування фактів у матеріальних правовідносинах. 
Оскільки за допомогою процесуального права реалізуються норми права матеріального, тому 
останні, безумовно, здійснюють свій вплив і на визначення зобов’язаної особи в доказуванні у 
процесуальних правовідносинах.

Йдеться про принцип вини (презумпцію вини), яка діє у цивільному праві та впливає на ви-
значення зобов’язаної особи з доказування того чи іншого факту у випадку виникнення цивіль-
но-правового спору про оспорення правомірності дій іншого учасника цивільних правовідносин.
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Ми спробуємо показати, що принцип змагальності у цивільному судочинстві є формою ре-
алізації принципу вини в цивільному праві, а отже, визначити взаємодію цих двох принципів і 
закласти у принцип змагальності цивільного процесу новий зміст.

Так, як ми вже зазначали, у цивільному праві діє принцип вини, який означає, що особа, яка 
не виконала зобов’язання або виконала його неналежним чином, вважається винною у цьому, 
якщо не доведе протилежне. Так само й той, хто заподіяв шкоду особі або майну громадянина, 
вважається винним, якщо не доведе, що шкоду заподіяно не з його вини [6, с. 189]. Поряд із 
принципом вини у цивільному праві діють ще й принцип добросовісності та принцип право-
мірності правочину, які теж являють собою відповідні презумпції, що можуть бути спростовані 
[7, с. 29, 273]. 

Принцип вини у цивільному праві виражено у ст. 1166 Цивільного кодексу України (далі — ЦК 
України), згідно з якою особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона 
доведе, що шкоди завдано не з її вини, а також у ст. 614 ЦК України, за якою особа, яка порушила 
зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше 
не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. Відсутність своєї вини дово-
дить особа, яка порушила зобов’язання. При цьому кожна зі сторін у зобов’язанні має право ви-
магати доказів того, що обов’язок виконується належним боржником або виконання приймаєть-
ся належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред’явлення 
такої вимоги (ч. 2 ст. 527 ЦК України). А отже, інша сторона зобов’язана надати такі докази на 
підтвердження належного виконання свого обов’язку. Нормами матеріального права чітко визна-
чено суб’єкта, на якого покладено обов’язок доведення.

Принцип добросовісності закріплено у ст. 12 ЦК України, де зазначено, що якщо законом вста-
новлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважа-
ється, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом. Принцип 
правомірності правочину передбачено ст. 204 ЦК України, в силу якої правочин є правомірним, якщо 
його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Отже, згідно з наведеними положеннями матеріального права обов’язок доведення правомір-
ності дій (добросовісності дій) покладається на суб’єкта, який вчинив відповідні дії, законність 
яких оспорюється іншою стороною. Таким чином, із викладеного вище випливає, що учасники 
цивільних матеріальних правовідносин зобов’язані довести правомірність тих дій, які кожен із 
них вчинив, якщо такий обов’язок випливає з норм матеріального права. Доведення обставин 
при вирішенні процесуальних питань теж покладається на суб’єкта, який є відповідальним за від-
повідні процесуальні дії.

У свою чергу, як ми вже з’ясували, принцип змагальності проявляється, по-перше, в самій 
змагальній процедурі, по-друге, у праві й обов’язку сторін визначати коло фактів, на які вони мо-
жуть посилатися, та обов’язку довести обставини, якими вони обґрунтовують свої вимоги або за-
перечення. Згідно зі ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність 
сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 
Тобто за змістом наведеної конституційної норми змагальність проявляється у праві визначати 
коло обставин, якими обґрунтовуються вимоги, надавати докази на підтвердження цих обставин і 
доводити перед судом свою переконливість. Таким чином, визначення обставин і надання доказів 
визначається як свобода сторони, а не її обов’язок.

Водночас розподіл між сторонами фактів, які повинна довести та чи інша сторона, здійсню-
ється відповідно до принципу вини (принципу добросовісності), що діє в цивільному праві.

Тому виникає запитання: а чи може принцип змагальності розподіляти між сторонами 
обов’язок доказування? Та чи може принцип змагальності обмежувати судовий розгляд лише 
обста винами, на які посилаються сторони, залишаючи без уваги обставини, визначені матеріаль-
ним правом?

Якщо брати за основу положення ст. 129 Конституції України, то випливає, що подання до-
казів є правом (свободою), а не обов’язком сторони. Тобто змагальність у цивільному судочин-
стві — це право надавати докази і доводити свою переконливість. Натомість обов’язок доведення 
стороною — учасником цивільних правовідносин — певних матеріально-правових фактів — це 
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не принцип змагальності, а принцип вини, а отже, принцип змагальності у цивільному судочин-
стві забезпечує реалізацією принципу вини.

Тому принцип змагальності сам собою не повинен бути основою для розподілу між сторонами 
тягаря доказування і за своїм змістом повинен визначати дії суду в процесі доказування, адже 
якщо брати до уваги, що змагальність — це право сторін визначати обставини, на які вони по-
силаються, та їх обов’язок подати докази, то як бути, якщо для правильного вирішення спору 
заявлених сторонами обставин і поданих доказів недостатньо?

На нашу думку, відповідь частково міститься у Кодексі адміністративного судочинства України 
(далі — КАС України). Так, зокрема, у ст. 11 КАС України, яка має назву «Змагальність сторін, дис-
позитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі», передбачено, що розгляд і вирішення 
справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні 
ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені за-
коном заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та ви-
требування доказів із власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у 
справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Таке визначення змагальності в адміністративному судочинстві більш повно відповідає зміс-
ту змагальності, наведеному у ст. 129 Конституції України, ніж положення ст. 10 ЦПК України. 
Тобто змагальність в адміністративному судочинстві пов’язується із функцією суду офіційно 
з’ясовувати необхідні у межах предмета доказування обставини справи, чого в цивільному судо-
чинстві регламентація принципу змагальності не передбачає.

Крім того, зі змісту ст. 129 Конституції України випливає свобода сторін, тобто сторони самі 
визначають обставини і докази, які бажають надати. Але ж для встановлення цих обставин, що є 
необхідним для виконання судом вимог статті 213 і 214 ЦПК України, суд не може обмежуватися 
діями (поясненнями) сторін, адже для вирішення спору суд має застосувати ту чи іншу норму ма-
теріального права, гіпотеза якої й вказує на обставини, наявність чи відсутність яких призводить 
цю норму в дію, а отже, суд має так чи інакше з’ясувати ці обставини (їх наявність чи відсутність) 
для виконання вимог ст. 214 ЦПК України. Тому непосилання сторін на вказані в нормі мате-
ріального права обставини чи неподання на їх підтвердження доказів, жодним чином не може 
обмежувати повноваження суду з’ясовувати ці обставини і перевіряти їх доказами. 

З викладеного вище випливає, що принцип змагальності у цивільному судочинстві має забез-
печувати реалізацію принципу вини і добросовісності, що діють у цивільному праві, та чітко роз-
поділяють обов’язки з доказування конкретних фактів між сторонами цивільних правовідносин, 
і жодним чином не може обмежувати повноваження суду в з’ясуванні обставин справи та пере-
вірки їх доказами у межах предмета доказування.

У цьому аспекті принцип змагальності повинен розглядатися лише з формальної точки зору, 
тобто має передбачати таку процедуру, в якій цивільна справа розглядається шляхом змагання, 
спору сторін, дослідження доказів, що подані сторонами, як і закладено у ст. 129 Конституції 
України, а також витребувані судом у порядку забезпечення виконання вимог статей 213, 214 
ЦПК України. 

У свою чергу, зі змісту принципу змагальності варто виключити його розуміння як обов’язку 
кожної сторони довести обставини, на які вони посилаються, оскільки такий обов’язок випливає 
з норм матеріального права, а також розуміння цього принципу як обмеження активності суду у 
з’ясуванні необхідних обставин справи і перевірки їх доказами. 

Таке розуміння принципу змагальності повинно виключити існуючі на практиці випадки, коли 
відповідачі в силу принципу змагальності зобов’язані заперечувати і надавати відповідні докази 
на спростування нічим не підтверджених доводів позивача, коли обов’язок доведення існування 
обставин покладається саме на позивача, а не навпаки — зобов’язувати відповідача доводити від-
сутність певних обставин, які не довів позивач. 

Таким чином, суттєва сторона принципу змагальності в цивільному судочинстві повинна про-
являтися, по-перше, у розподілі між сторонами в цивільній справі (незалежно від їх процесуаль-
ного статусу) обов’язку доведення певних фактів відповідно до норм матеріального права з огляду 
на існуючий предмет доказування, а по-друге, в обов’язку суду слідкувати за неухильним дотри-
манням цього обов’язку і забезпечувати його виконання. 
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Короєд С. О. принцип вини у цивільному праві та його взаємодія з принципом змагальності в цивільно-
му процесі

Розкривається зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві та принципів вини і добро-
совісності в цивільному праві. Обґрунтовується, що принцип змагальності є формою реалізації прин-
ципу вини (добросовісності, правомірності правочину) в цивільному праві, у зв’язку з чим у розуміння 
принципу змагальності закладається новий зміст. Робиться висновок, що суттєва сторона принципу 
змагальності повинна проявлятися, по-перше, у розподілі між сторонами в справі (незалежно від їх 
процесуального статусу) обов’язку доведення певних фактів відповідно до норми матеріального права 
з огляду на існуючий предмет доказування, а по-друге, в обов’язку суду слідкувати за неухильним до-
триманням цього обов’язку і забезпечувати його виконання.

Ключові слова: цивільне судочинство, цивільне право, принцип, змагальність, вина, обов’язок до-
ведення, предмет доказування.

Короед С. А. принцип вины в гражданском праве и его взаимодействие с принципом состязательности 
в гражданском процессе

Раскрывается содержание принципа состязательности в гражданском судопроизводстве и прин-
ципов вины и добросовестности в гражданском праве. Обосновывается, что принцип состязатель-
ности является формой реализации принципа вины (добросовестности, правомерности сделки) 
в гражданском праве, в связи с чем в понимание принципа состязательности закладывается новое 
содержание. Делается вывод, что существенная сторона принципа состязательности должна про-
являться, во-первых, в распределении между сторонами по делу (независимо от их процессуально-
го статуса) обязан ности доказывания определенных фактов в соответствии с нормой материально-
го права с учетом существующего предмета доказывания, а во-вторых, в обязанности суда следить за 
неукоснительным соблюдением этой обязанности и обеспечивать ее выполнение. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданское право, принцип, состязательность, 
вина, обязанность доказывания, предмет доказывания.

Koroied S. The principle of guilt in the civil law and its interaction with the adversarial principle in civil 
proceedings

It is revealed the content of the adversarial principle in civil proceedings and principles of guilt and integrity 
in the civil law. It is proved that the adversarial principle is a form of implementation of principle of guilt 
(conscientiousness, legitimacy of the transaction) in civil law, in connection with this in understanding of the 
adversarial principle it is laid new content. It is concluded that a significant aspect of the adversarial principle 
should be manifested, first, in the allocation between the parties of the case (regardless of their procedural 
status) of the burden of proof of certain facts in accordance with the substantive laws with regard to the existing 
object of proof, and secondly, duty of the court to follow the strict observance of this obligation and to ensure 
its implementation. 

Key words: civil proceedings, civil law, adversarial principle, guilt, burden of proof, subject of proof.
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СУДОвЕ пРАвО:  
пОшУК КОнЦЕпЦІЇ 

Судова влада, будучи гілкою державної влади, виконує державну функцію — функцію захисту 
прав і свобод особи. Виокремлення судового захисту в самостійну функцію держави обумов-

лено об’єктивними потребами суспільного розвитку. Судова влада — це політичний і правовий 
феномен, що утворився на базі поділу державної влади на три гілки. У Декларації про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 р. термін «судова влада» отримав офіційне визнання [1], 
зокрема в розділі ІІІ визначалося, що «державна влада в Республіці здійснюється за принципом її 
розподілу на законодавчу, виконавчу та судову». 

Судова влада повинна бути найважливішою стороною втілення народовладдя, забезпечувати 
відповідні форми та методи організації повновладдя народу в специфічній сфері його здійснення. 
При цьому основною конституційною функцією судової влади, її призначенням є захист права. 
Взяття державою на себе обов’язку визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи людини 
та громадянина передбачає турботу про створення такої розвиненої системи гарантій, яка була 
б реально здатна її реалізувати. А якщо врахувати, що судовий захист здійснюється в усіх фор-
мах судочинства, то він постає як комплексний міжгалузевий інститут права, тобто як сукупність 
взаємопов’язаних юридичних норм (інститутів), що містяться у різних галузях права, які регу-
люють однорідну групу суспільних відносин. 

Теоретичною основою досліджуваного питання є праці таких відомих учених, як Н. Колоко-
лова, Р. Куйбіда, Л. Москвич, В. Назаров, В. Нор, А. Селіванов [2], А. Гуськова, Н. Муратова [3], 
В. Сердюк та ін. Як справедливо зазначає С. Прилуцький, «проблеми, пов’язані з організаційною 
та процесуальною єдністю судової влади сьогодні стали одним із наріжних каменів вітчизняної 
судової системи. Невизначеність співвідношення самостійності, незалежності та єдності судової 
влади призвела до дисбалансу судової системи» [4, с. 343].

У руслі забезпечення судового захисту повинна діяти єдина функція судової влади, яка реалі-
зується за допомогою кримінального, цивільного, адміністративного та конституційного судо-
чинства, оскільки порушення прав і свобод людини та громадянина передбачає однакові правові 
засоби захисту, незалежно від характеру і виду порушень. Тому судове право постає як складна, 
комплексна галузь права. 

Постановка питання про місце, роль та сутність теорії судової влади в загальній системі пра-
вової науки вимагає дослідження становлення концепції судового права та аналіз у його катего-
ріально-понятійного апарату. 

Концепція судового права виникла ще в дореволюційний період. Так, І. Фойницкий відзначав 
тісний зв’язок кримінального судочинства з цивільним і адміністративним процесом. Питаннями 
судового права займалися видатні вчені радянського періоду. Зокрема, в 1927 р. була опублікована 
праця М. Полянського «Нариси загальної теорії кримінального процессу», в якій аналізувалася 
думка вченого про судове право. Пізніше, в 1949 р. вийшла у світ монографія М. Шифмана «Про-
курор в кримінальному процесі (стадія судового розгляду)», в якій автор пропонував розробити 
концепцію судового права. У 1956 р. ми знову зустрічаємося з думками про судове право і в пра-
цях А. Рівліна. У 1983 р. виходить монографія М. Полянського, М. Строговича, В. Савицького 
й А. Мельникова «Проблеми судового права» [5], в якій автори сформулювали й обґрунтували 
ідею комплексної галузі права. Це говорить про те, що наукова думка послідовно зверталася до 
ідеї створення судового права. Але не тільки вчені — представники науки кримінального процесу 



ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

116 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

займалися проблемою судового права, а й вчені — представники науки цивільного процесу, зо-
крема, Е. Мурадьян, І. Решетникова. Широке розуміння цивільного процесу було запропоновано 
Н. Зейдером у середині 60-х років ХХ ст. як обґрунтування «судового права», що підтверджує тезу 
про подвійне розуміння самої судової влади. 

На думку Е. Мурадьян, «судове право — поняття, яке об’єднує всі види судових процесів, яке 
символізує єдність засад процесів цивільного, арбітражного, адміністративного, конституційно-
го та кримінального… Під судовим правом також розуміють принципи судового процесу, єдині 
для всіх галузей. Інакше кажучи, судове право — феномен, який символізує єдність та спільність 
основоположних правил, які визначають утворення, статус судів, мету, методи та алгоритми їх 
діяльності зі здійснення правосуддя» [6, с. 3]. На думку вченої, існує об’єктивна необхідність при-
йняти єдиний кодифікаційний акт, в якому закріпити основні засади судового законодавства, які 
містяться у галузевих процесуальних кодексах.

Питання про формування судового права розглядали українські вчені-конституціоналісти, зо-
крема, Ю. Баулін, А. Селіванов, В. Сердюк, А. Стрижак та ін. Зокрема, А. Селіванов вважає, що 
доктринальний підхід до визначення нових принципів у системі правосуддя дає змогу продов-
жувати концептуальну модель судової реформи. Зокрема, на його думку, «новелізація принципів 
правосуддя передбачає доктринальне формування нового мислення з позицій концепції судового 
права як науки й навчальної дисципліни. До нових принципів правосуддя, на наш погляд, слід 
віднести такі: обов’язкове дотримання територіальної завершеності в розгляді судових справ з 
визначенням вичерпної предметної підсудності; застосування в усіх справах судового розгляду 
(крім конституційних і кримінальних) скорочених процедур за принципом судового самообме-
ження; досудовий розгляд переговорного залагодження спорів, включаючи умови встановлення 
відповідальності (з визначенням вини) в адміністративних і кримінальних правопорушеннях (це 
стосується вирішення в такий спосіб господарських спорів, коли суддя може виступати в досудо-
вому розв’язанні економічних спорів як особа, котрій цілком довіряють обидві сторони та треті 
залучені особи); застосування судової визначеності (реальної перспективи) щодо забезпечення 
виконання правосудних рішень способами їх виконання, вказаними в судових рішеннях; суд-
дівська доброчинність, яка означає позбавлення суддів права самостійно вирішувати в процесі 
заявлені їм відводи, оскільки на всіх рівнях судової системи це право має бути закріплено лише 
за головами судів. Потрібно законом надати головам судів право процесуального контролю над 
проходженням у судах справ, при цьому вирішальне значення в оцінках правомірності дій суддів 
мають відігравати строки розгляду справ і скарг учасників процесу. До цього повинні бути за-
лучені й органи прокуратури (у змінах до законів слід передбачити право прокурорського реа-
гування на порушення принципу доступного правосуддя); професійна суддівська бездоганність 
(самообмеження суддів як ідеологічна аксіома професійного статусу), оскільки цей вид державної 
служби пов’язаний із суспільною довірою до судової влади; безперервність судового процесу й 
право судді розпочинати ведення нової справи, коли завершено провадження попередньої. Важ-
ливо в законах доктринально змінити регулюючий механізм стадій судочинства, надавши судді 
повноваження реалізувати власну правосуб’єктність як єдино обумовленого суб’єкта здійснення 
правосуддя; встановлення процесуальної активності прокурора, що означає надання йому нових 
повноважень представляти функцію держави — реагування на кожне процесуальне порушення 
законності з боку суддів, оскільки конституційно закріплена функція представництва інтересів 
держави та громадянина нині фактично паралізована; розширення повноважень судів усіх рівнів 
щодо застосування конституційного нормоконтролю з метою виявлення порушень конституцій-
них принципів у сфері публічно-правових відносин» [2].

Деякі вчені заперечують виокремлення судового права як самостійної галузі, зокрема, В. Ски-
тович, який критикує концепцію судового права. На його думку, «ні доктринальні погляди, ні 
законотворча практика останніх років не дають серйозних підстав для висновку про наявність 
нової галузі, яка б об’єднувала існуючі види судових проваджень. Прихильники судового права 
на всіх етапах розвитку цієї ідеї вчиняють одну й ту саму методологічну помилку — відривають 
судовий процес від його матеріально-правової підстави і, керуючись однією тільки зовнішньою 
подібністю різних процесуальних інститутів, надають їм такий зміст, якого вони не можуть мати 
по суті» [7, с. 7].
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Характерними рисами судового права, на думку А. Гуськової та Н. Муратової, є: високий сту-
пінь порівняно з іншими формами правозахисту містить у собі судовий захист; виключне право 
суду здійснювати правосуддя; обов’язковість судових актів і неприпустимість їх перегляду інши-
ми гілками влади; наявність судового контролю, який поширюється на акти інших гілок влади; 
здатність суду найкращим способом надати загальнодоступні судові послуги, спрощуючи і при-
скорюючи судовий розгляд.

Судова влада саме і була створена виключно для надійного захисту прав, свобод людини і 
громадянина. Основним гарантом цього є не який-небудь інший орган, а винятково лише суд. 
Доступ до правосуддя є гарантом захисту прав і свобод особистості. Не випадково в Рекомен-
дації № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради європи щодо шляхів полегшення доступу до право-
суддя від 14 травня 1981 р., підтвердженої на нараді міністрів юстиції країн європи 11 і 12 червня 
1996 р., йдеться про необхідність «спростити, прискорити і здешевити судовий розгляд», частіше 
вдаватися до примирливих процедур тощо.

У сучасних умовах концепція судового права передбачає створення не тільки науки судового 
права, а й комплексної галузі права на основі уніфікації положень, які об’єднують питання судо-
вого захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина. 

Судове право не повинно поглинати або замінювати процесуальні галузі, воно має функціону-
вати за повного розвитку всіх процесуальних галузей права. Проблема забезпечення прав учасників 
процесу завжди була і є вельми актуальною. Враховуючи, що вирішальну роль у справі захисту прав 
і свобод людини та громадянина належить правосуддю, захищеність особи безпосередньо залежить 
від рівня законності, демократичності, гуманності правил здійснення правосуддя, а також ступеня 
їх втілення у правозастосовну практику. Враховуючи, що існування судового права також залежить 
від наявності зв’язків, загальних і специфічних особливостей процесуальних галузей права, ми 
вважаємо, що сьогодні створюються найсприятливіші передумови для інтегрованого дослідження 
проблем правосуддя в усіх аспектах такої галузі державної діяльності, якою є судова влада.

Тому концепція судового права призначена для того, щоб зміцнювати судову владу, яка, во-
лодіючи суттєвими властивостями державної влади, покликана забезпечувати функцію судового 
захисту. Зрозуміло, що право на існування самостійної теорії судової влади визначить час, але 
ми виходимо з того, що питання форми реалізації судової влади вирішуються галузевими проце-
суальними науками, а питання становлення, розвитку, зміцнення судової влади можуть досліджу-
ватися і розвиватися у межах теорії судового права.

Безумовно, теорія судової влади не повинна обмежуватися проблемами, формами її реалізації. 
Зміст судової влади багатогранний, структурно ускладнений міждисциплінарними зв’язками, а в 
окремих своїх аспектах виходить за межі правової науки [8, с. 426].

Відповідно до ч. 3 ст. 124 Конституції України судочинство здійснюється Конституційним Су-
дом України та судами загальної юрисдикції. Здійснюючи судову владу шляхом конституційного 
судочинства, вони розглядають низку категорій справ за спорами у публічно-правовій сфері, зо-
крема, про перевірку конституційності нормативно-правових актів. Тому конституційний судо-
вий контроль неможливо виключати зі сфери правосуддя.

У науковій літературі поняттю «правосуддя» іноді надається надзвичайно широке значення, 
коли до нього відносять не тільки судочинство, яке здійснюється у певній процесуальній формі, 
а й судоустрій. При цьому в судочинство як компонент правосуддя включають також позасудові 
та досудові форми врегулювання спорів, а в судову систему — всі органи (інші структури), які 
створені для захисту порушених прав і законних інтересів. У зв’язку з цим в науковій літературі 
вживаються такі терміни, як «економічне правосуддя», «відновне правосуддя», «посвідчуваль-
не правосуддя», «альтернативне правосуддя», «громадське правосуддя», «третейське правосуд-
дя», «превентивне правосуддя». На нашу думку, правосуддя як форма здійснення судової влади 
є завж ди діяльністю. Носієм судової влади як різновиду державної влади є тільки державні суди, 
визначені Конституцією та законами України. Жодні інші органи не можуть наділятися функція-
ми зі здійснення судової влади, відповідно, не можуть претендувати і на роль органів правосуддя, 
а їх діяльність не є судочинством. Забезпечують захист прав і законних інтересів громадян та юри-
дичних осіб із безспірних питань нотаріат, реєстраційні органи, але діяльність із вирішення всіма 
названими органами правових питань не є здійсненням правосуддя. 
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Слід звернути увагу на те, що європейський суд з прав людини (далі — єСПЛ) при інтерпре-
тації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) виходить з 
того, що суд може і не належати до державних структур, таким є будь-який орган із захисту прав, 
якщо він незалежний від виконавчої влади та сторін, неупереджений, створений на підставі за-
кону, має достатньо тривалий строк повноважень (мандат), діє з дотриманням процедури, яка 
забезпечує законність і за результатами розгляду постановляє акт примусового характеру. 

єСПЛ вважає, що враховуючи принципи, закріплені в його прецедентній практиці, і його 
автономне тлумачення терміна «суд», вжитого в ч. 1 ст. 6 Конвенції, інші органи також можуть 
підпадати під означення поняття «суд», незалежно від їх класифікації в національному законо-
давстві. Крім того, він зауважує, що «суд» за змістом ст. 6 Конвенції — це суд у значенні ст. 2 
«Право на оскарження в кримінальних справах» Протоколу № 7 до Конвенції [8]. У справі «Didier 
v. France» за цією ознакою визнав «судом» Комісію з фінансових ринків, вважаючи, що особі було 
забезпечене право на оскарження у кримінальній справі [9, с. 33].

Але українська судова система побудована інакше, в ній захист прав за допомогою правосуддя 
здійснює лише суд як орган судової влади. Така роль суду передбачає і судовий контроль за діяль-
ністю інших юрисдикційних органів.

Ітеграція України до європейського Союзу свідчить про визнання і дотримання принципу 
верховенства права, що спонукає переоцінити роль судової влади та дає підстави для форму-
вання судового права. Підтвердженням цього є те, що крім традиційних функцій цивільного 
та кримінального правосуддя у судову юрисдикцію включені й інші повноваження, зокрема, 
контроль за верховенством Конституції України та вилучення із чинного законодавства некон-
ституційних актів, а також за законністю дій органів та посадових осіб органів державної вла-
ди. Тобто судова влада стає інструментом захисту тих правових цінностей, на яких побудована 
система відносин між державою і суспільством. Оскільки судовий захист здійснюється в усіх 
формах судочинства, він цілком може претендувати на визнання у ролі міжгалузевого інституту 
права, тобто сукупності взаємопов’язаних норм, інститутів, що містяться у різних галузях права 
і регулюють виключно однорідну групу суспільних відносин у сфері судочинства. Судове право 
є однією із складових публічного права, де основним і обов’язковим його суб’єктом є судова 
влада. Існування судового права повністю пов’язано з наявністю зв’язків і суттєвих властивос-
тей між конституційним, цивільним, господарським, адміністративним і кримінальним проце-
сами. До них можна віднести насамперед зближення предмета правового регулювання. У цьому 
випадку критерієм об’єднання галузей права є така ознака, як безпосередня діяльність суду, 
тобто правосуддя. У порядку конституційного, цивільного, господарського, адміністративного 
та кримінального процесу здійснюється одна й та сама державна діяльність. І це зближує пред-
мет правового регулювання. Тут завжди присутній суд і сторони, що виступають у ролі суб’єктів 
процесуальних відносин, а вся діяльність суду зумовлена його призначенням — вирішити пра-
вовий конфлікт, спір між сторонами і, відповідно, винести рішення, що забезпечує захист прав 
і законних інтересів сторін.
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Щербанюк О. в. Судове право: пошук концепції 
Стаття присвячена судовому праву як складовій публічного права. Існування судового права 

пов’язується з наявністю зв’язків між конституційним, цивільним, господарським, адміністративним 
і кримінальним процесами.

Ключові слова: судова влада, судове право, правосуддя, суд, форми здійснення правосуддя.

Щербанюк О. в. Судебное право: поиск концепции
Статья посвящена судебном праву как составляющей публичного права. Существование судеб-

ного права связывается с наличием связей между конституционным, гражданским, хозяйственным, 
административным и уголовным процессами.

Ключевые слова: судебная власть, судебное право, правосудие, суд, формы осуществления право-
судия.

Shcherbanyuk O. Judicial law: search concept
The article is devoted to the judiciary as a component of public law. The existence of legal rights associated 
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ЦІннІСнО-нОРмАТИвнИЙ ФЕнОмЕн  
ЗЕмЕльнОГО пРАвОпОРЯДКУ в УКРАЇнІ

Відповідно до ст. 3 Конституції України найвищою соціальною цінністю визнається людина, 
а утвердження і забезпечення її прав та свобод є головним обов’язком держави. Водночас 

основним національним багатством Основний Закон проголошує землю, яка перебуває під 
особливою охороною держави (ст. 14). Застосування вказаних конституційних приписів у сфері 
земельних відносин зобов’язує державу розробляти ефективні правові механізми гарантування 
земельних прав людини як найвищої соціальної цінності на землю та одночасно забезпечувати 
раціональне використання та охорону земель як основного національного багатства. Резуль-
татом дії вказаних механізмів є земельний правопорядок як ціннісно-нормативний феномен, 
адже саме через такі соціальні поняття, як «цінність» та «норма» виражається зв’язок суспіль-
ства, його інститутів та ідеалів, потреб і заборон із поведінкою конкретного суб’єкта земельних 
відносин.
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Аналіз генези юридичних досліджень свідчить, що протягом радянського періоду розвитку зе-
мельно-правової науки комплексних наукових досліджень особливостей земельного правопоряд-
ку, механізмів його забезпечення проведено не було. Водночас деякі аспекти реалізації принципів 
соціалістичної законності при регулюванні земельних і колгоспних відносин, відносин у сфері 
правової охорони природи були предметом наукових пошуків Ю. Вовка, П. Індиченка, В. Мун-
тяна, В. Петрова, В. Семчика, І. Середи, Г. Тарнавського, Ю. Шемшученка, В. Янчука та ін. У зе-
мельно-правовій науці України проблеми виявлення змісту та сутності правопорядку у земельній 
сфері, механізми його забезпечення залишаються без достатньої уваги вчених. У національній 
юридичній науці є небагато праць, які присвячені певним аспектам законності та правопорядку 
у земельній сфері [1; 2]. Проблеми забезпечення правопорядку у земельних відносинах в Україні 
побіжно аналізуються у низці монографічних праць [3–7].

Метою цієї статті є з’ясування особливих рис земельного правопорядку в Україні в умовах пер-
манентного реформування земельних відносин та істотного рівня дефектності земельного зако-
нодавства з урахуванням необхідності забезпечення реалізації конституційних імперативів щодо 
проголошення верховенства права, визнання людини найвищою соціальною цінністю, а землі — 
основним національним багатством.

У розумінні правопорядку як ціннісно-нормативного феномену визначальним є питання про 
взаємодію його ціннісної сфери та нормативного вираження.

У загальній теорії права під правопорядком розуміють стан фактичної упорядкованості сус-
пільних відносин, що виражає реальне, практичне здійснення вимог законності [8, с. 38]. Як нор-
мативний феномен земельний правопорядок є результатом реалізації, реального втілення у життя 
приписів земельно-правових норм, об’єктивованих у Конституції України, земельних законах, 
підзаконних нормативно-правових актах та інших джерелах земельного права. Правопорядок у 
сфері регулювання земельних відносин базується на вимогах конституційних, земельних, еколо-
гічних, цивільних, аграрних та інших правових норм, тому держава забезпечує його встановлен-
ня, підтримання та охорону.

Нормативність правопорядку у сфері регулювання земельних відносин виявляється у певних 
специфічних ознаках. Насамперед земельний правопорядок є результатом реалізації принципу 
законності у регулюванні земельних відносин. Режим законності, який є системою принципів 
та вимог, на рівні правопорядку «матеріалізується» у системі реальних земельних правовідносин. 
Ще у радянській загальній теорії права вчені звертали увагу на те, що «впровадження в життя 
принципу... законності забезпечує непорушність... правопорядку, оскільки правопорядок — це 
забезпечена законністю система суспільних відносин, що регулюються правом» [9, с. 294]. Рівень 
забезпечення правопорядку у земельних відносинах є показником ефективності дії принципу за-
конності. У свою чергу, реалізація принципу законності у земельній сфері є однією з умов ефек-
тивності дії норм земельного права України. Так, П. Рабінович зазнає, що наявність у суспільстві 
режиму законності є однією з юридичних (спеціально-соціальних) передумов ефективності юри-
дичної норми [10, с. 21].

У формуванні земельного правопорядку задіяні всі елементи механізму правового регулю-
вання земельних відносин. Його нормативною передумовою є норми земельного права, які 
повинні моделювати власне правопорядок. Такі норми об’єктивуються у джерелах земельно-
го права за наявності ефективних механізмів запобігання виникненню юридичних дефектів. 
За допомогою земельних правовідносин здійснюється перехід від абстрактного правопорядку, 
визначеного земельно-правовими нормами, до конкретної поведінки учасників цих правовід-
носин із дотримання, виконання, використання і застосування вказаних норм. Саме на цьому 
етапі забезпечується реалізація принципу законності з метою забезпечення найбільшої відпо-
відності поведінки суб’єктів земельних правовідносин абстрактній моделі, визначеній нормами 
земельного права.

Змістом земельного правопорядку є правомірна поведінка суб’єктів земельних правовідно-
син, тобто така, що відповідає вимогам земельно-правових норм і приписам земельних законів, 
підзаконних нормативно-правових актів, інших джерел земельного права. Співвідношення пра-
вомірної та неправомірної поведінки у земельній сфері визначає стан законності у регулюванні 
земельних відносин.
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Водночас розкриття специфіки земельного правопорядку лише з позицій його нормативнос-
ті є дещо звуженим, якщо виходити із конституційних приписів верховенства права, визнання 
людини найвищою соціальною цінністю, а землі — основним національним багатством, а також 
перспектив побудови соціальної правової держави. Адже об’єктивовані у джерелах земельного 
права України земельно-правові норми, які є підставою земельною правопорядку, а їх належна 
реалізація у конкретних земельних правовідносинах є ознакою правопорядку, повинні відповіда-
ти загальнолюдським цінностям. У сучасній філософії поки що немає єдиного бачення того, що 
є загальнолюдськими цінностями. У світі спостерігається надзвичайна багатоаспектність думок 
щодо поняття «загальнолюдське». В юридичній науці зазначається, що можна виокремити лише 
деякі цінності, які, беззаперечно, є загальнолюдськими: цінність людського життя; зміст життя, 
справедливість, істина, свобода; цінність природи як основи життєдіяльності людини, запобіган-
ня екологічній кризі, збереження навколишнього середовища; забезпечення свободи, демокра-
тизації усіх сфер людської життєдіяльності — економіки, політики, культури тощо [11, с. 25]. Дер-
жава як гарант загальнолюдських цінностей повинна не лише проголошувати, а й забезпечувати 
їх реалізацію. У сфері земельних відносин ціннісна основа земельного правопорядку полягає у 
забезпеченні правовими засобами гарантування доступу людини як найвищої соціальної цін-
ності до землі як основного національного багатства. Зважаючи на конституційний обов’язок 
утвердження прав і свобод людини, земельний правопорядок може бути забезпечений за умови 
законодавчого закріплення, гарантування та реалізації насамперед природних прав людини на 
землю, зокрема права загального землекористування. Водночас гарантування земельних прав 
людини за допомогою правових засобів має бути поєднане із реалізацією правових норм, які 
спрямовані на забезпечення специфічного правового режиму землі як основного національно-
го багатства, що перебуває під особливою охороною держави. У ціннісному вимірі земельний 
правопорядок може бути забезпечений лише за умови правового забезпечення найбільш при-
йнятного співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері земельних відносин із враху-
ванням особливих ознак землі як нерухомості та природного ресурсу, її значення у суспільстві 
та державі.

Поєднання нормативної та ціннісної складових при визначенні природи земельного право-
порядку забезпечується за умови реалізації правових норм, які об’єктивуються у правових зако-
нах та підзаконних нормативно-правових актах. Так, Н. Кузнєцова наголошує, що закон набуває 
ознак правового закону, коли він відповідає не тільки формальним характеристикам норматив-
но-правових актів (відповідність Конституції України, відповідність процедури його прийняття 
встановленим вимогам тощо), а й за змістом кореспондує із принципом верховенства права [12]. 
У сучасних умовах постійного реформування земельних відносин, нестабільності та дефектнос-
ті земельного законодавства, загострення соціальних протиріч у сфері набуття та реалізації прав 
на землю, зростання рівня корупції взаємопоєднання принципів законності та верховенства 
права здатне забезпечити органічний взаємозв’язок нормативної та ціннісної складової земель-
ного правопорядку. У юридичній літературі наголошується, що саме верховенство права постає 
тим особливим феноменом, який дозволяє поєднати формальну раціональність системи право-
вих нормативів із ціннісною раціональністю фундаментальних засад буття права [13]. На дум-
ку Н. Кузнєцової, «…можна говорити про категорію правопорядку як про логічний ланцюжок: 
принцип верховенства права — правовий закон — принцип законності — демократичний право-
порядок. Саме при дотриманні всіх названих складових правопорядку, за умов, що в кожній з них 
реалізується “дух права” як найвищої соціальної цінності, можна вважати ідею правової держави 
не тільки задекларованою, але й практично реалізованою» [12]. 

У сфері регулювання земельних відносин в Україні взаємопоєднання та взаємовплив принци-
пів верховенства закону та верховенства права полягають у такому: 1) принцип верховенства за-
кону є необхідною передумовою утвердження верховенства права у земельній сфері; 2) принцип 
верховенства права може бути практично реалізований у сфері земельних відносин лише за умови 
дії земельних законів, що виражають волю Українського народу, при цьому такі закони мають 
відповідати суспільним уявленням про рівність, справедливість, свободу; 3) реалізація принципу 
верховенства закону у земельній сфері зумовлює ефективність правового регулювання земель-
них відносин, а реалізація принципу верховенства права забезпечує справедливість правового 
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регулювання земельних відносин; 4) принцип верховенства права встановлює критерії оцінки 
земельних законів як правових.

Наявність правових законів є однією з ознак правової держави, на створення якої в Україні 
орієнтує ст. 1 Конституції України. У Рішенні від 2 листопада 2004 р. Конституційний Суд Укра-
їни зазначає, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та пра-
возастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути пройняті передусім 
ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо [14]. В юридичній науці правовий за-
кон визначають як нормативно-правовий акт, спрямований на реалізацію конституційних прав і 
свобод людини та громадянина, джерелом походження якого є суверенна воля народу, тотожна за 
своєю суттю і змістом гуманістичним ідеям та загальновизнаним людським цінностям, а метою 
регулювання — забезпечення існування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, 
правової держави й досягнення верховенства права [15, с. 11]. Екстраполюючи вказані підходи 
на земельну сферу та беручи до уваги приписи Конституції України, можна зробити висновок, 
що закони, які спрямовані на регулювання земельних відносин, мають бути правовими, а саме: 
а) втілювати демократичні цінності (ідеї свободи, рівності, справедливості, гуманізму); б) гаран-
тувати природні права людини на землю; в) забезпечувати охорону землі як основного національ-
ного багатства; г) відповідати Конституції України як Основному Закону держави; ґ) відображати 
об’єктивні потреби розвитку українського суспільства у правовому регулюванні певних земель-
них відносин. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері регулювання земельних відносин  
мають прийматися на основі та в розвиток правових законів. 

За умови реалізації приписів правових законів і виданих на їх розвиток підзаконних норматив-
но-правових актів забезпечується становлення земельного правопорядку саме як ціннісного фено-
мену. Встановлення режиму правопорядку у земельній сфері забезпечує досягнення мети правово-
го регулювання земельних відносин, гарантування прав на землю людини як найвищої соціальної 
цінності, охорону землі як основного національного багатства, оптимальне поєднання публічних і 
приватних інтересів щодо використання земель, реалізацію конституційних приписів щодо віднос-
ної зв’язаності законом громадян як суб’єктів земельних правовідносин та абсолютної зв’язаності 
законом держави, її органів та посадових осіб, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Поєднання нормативної та ціннісної складових при визначенні природи земельного право-
порядку в Україні забезпечується за умови реалізації правових норм, які об’єктивуються у право-
вих законах і виданих на їх розвиток підзаконних нормативно-правових актах, спрямованих на 
гарантування природних прав людини як найвищої соціальної цінності на землю, забезпечення 
найбільш прийнятного співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері земельних від-
носин із урахуванням особливих ознак землі як нерухомості, природного ресурсу, її значення у 
суспільстві та державі як основного національного багатства.
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Коваленко Т. О. Ціннісно-нормативний феномен земельного правопорядку в Україні
У статті розкриваються нормативна та ціннісна складові земельного правопорядку в Україні в умо-

вах перманентного реформування земельних відносин та істотного рівня дефектності земельного за-
конодавства з урахуванням необхідності забезпечення реалізації конституційних імперативів щодо 
проголошення верховенства права, визнання людини найвищою соціальною цінністю, а землі — 
основним національним багатством.

Ключові слова: земельний правопорядок, земля, земельні права, земельні правовідносини, закон-
ність, верховенство права.

Коваленко Т. А. Ценностно-нормативный феномен земельного правопорядка в Украине
В статье раскрываются нормативная и ценностная составляющие земельного правопорядка в 

Украине в условиях перманентного реформирования земельных отношений и существенного уров-
ня дефектности земельного законодательства с учетом необходимости обеспечения реализации 
конституционных императивов о провозглашении верховенства права, признании человека высшей 
социальной ценностью, а земли — основным национальным богатством.

Ключевые слова: земельный правопорядок, земля, земельные права, земельные правоотношения, 
законность, верховенство права.

Kovalenko T. Value-normative phenomenon of land nomocracy in Ukraine
The article reveals the normative and value components of land nomocracy in Ukraine under the conditions 

of permanent land reform and a significant level of land legislation defectiveness, taking into account the need to 
ensure the implementation of constitutional imperatives of the rule of law, recognition of human as the highest 
social value, and land — as the fundamental national wealth.

Key words: land nomocracy, land, land rights, land relations, legality, the rule of law.
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пОлІТИЧнА СКлАДОвА  
СИСТЕмИ нАЦІОнАльнОЇ БЕЗпЕКИ УКРАЇнИ:  

пРОБлЕмИ ТЕОРІЇ ТА пРАКТИКИ

Політика безпеки у політичній сфері визначається як функція держави щодо забезпечення 
захищеності життєво важливих політичних інтересів суспільства (особистості, соціальних 

верств, суспільства загалом) від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також як сукупність необхідних 
для цього політичних заходів.

Розглядаючи політичну складову системи національної безпеки, слід зазначити, що вона відоб-
ражає найбільш суттєві ознаки її економічної складової і зокрема економічного устрою держави.

Досліджуючи змістовний аспект політичної складової системи національної безпеки, необ-
хідно зазначити, що її рушійною силою є інтереси, які пронизують усю площину політичного 
життя і, зокрема, політичну систему. Звертаючись до неї як до центральної категорії політичної 
складової національної безпеки, необхідно звернути увагу й на те, що політична система ви-
ступає складовою суспільної системи, яка визначає основні її характеристики та сфери функ-
ціонування.

Слід зазначити, що в сучасних наукових дослідженнях цієї проблематики політична систе-
ма розглядається як певна сукупність державних і недержавних соціальних інститутів, що здій-
с нюють владу, управління суспільством, регулюють відносини між громадянами, соціальними та 
етніч ними групами, забезпечують стабільність суспільства і відповідний правопорядок у ньому [1]. 

Формування виваженої політики національної безпеки та механізмів її реалізації потребує 
глибокого наукового аналізу процесів, що відбуваються у політичній системі українського сус-
пільства. Розглядаючи цей аспект у ролі політичної складової системи національної безпеки, слід 
зазначити, що становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства відбу-
вається не просто, а суперечливо, серед викликів та загроз, що притаманні XXI ст. Серед таких 
викликів та загроз з часу відновлення державної незалежності України в серпні 1991 р. збройна 
агресія Російської Федерації проти нашої держави стала найбільш реальною загрозою її держав-
ності. Вперше в новітній історії Росія постає як стратегічний цивілізаційний та екзистанційний 
ворог України, який, прикриваючись ідеями про братню спорідненість росіян і українців, на-
справді проводить політику тотального знищення українства, його державності, мови, культури і 
національних традицій.

Слід зазначити, що одним із основних знарядь цієї політики є гуманітарна агресія Росії, яка 
здійснюється з боку агресора за декількома напрямами: інформаційно-пропагандистська, істори-
ко-цивілізаційна та конфесійна війна.
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Антонов В. О. політична складова системи національної безпеки України: проблеми теорії та практики

Сьогодні внаслідок тривалих системних і скоординованих зусиль кремлівського владного іс-
теблішменту, дипломатії, спецслужб та пропаганди ведеться широкомасштабний наступ на укра-
їнську ментальність, традиційні цінності, мову, культуру, систему освіти та науки, історичну 
пам’ять народу, національну церкву з метою знищення ідентичності української нації, яка є 
системоутворюючою складовою всієї політичної системи України, та Української національної 
держави.

Запланована в Кремлі і здійснювана на практиці колишнім злочинним режимом В. Януковича 
гуманітарна агресія Росії брутально ігнорувала конституційні права та свободи українського народу, 
руйнувала підвалини єдності країни та суспільства і прирікала б Українську державу на занепад та 
загибель. Як засвідчили останні події, відсутність державної україноцентричної гуманітарної по-
літики призвела до того, що більшість населення Криму та південно-східних регіонів країни стали 
об’єктом зомбування з боку кремлівської пропаганди, сприяла створенню «належних» умов для ви-
никнення сепаратистських настроїв, спричинила непоодинокі випадки зради у силових і правоохо-
ронних структурах України під час збройної агресії Росії проти української держави. 

На основі зазначених обставин відродження і створення сучасної та ефективної системи за-
безпечення національної безпеки української держави має стати пріоритетним напрямом діяль-
ності усіх гілок її влади. Державним пріоритетом має бути створення системи україноцентричної 
гуманітарної політики, яка повинна бути спрямована на те, щоб дати ефективну відсіч російській 
гуманітарній агресії та стати надійним теоретико-правовим інструментом у забезпеченні єдності 
українського суспільства та держави. 

 Аналізуючи політичну складову системи національної безпеки, варто наголосити на тому, що 
її змістовний аспект необхідно розглядати крізь призму такої категорії, як політична система, яка 
постає як досить складне, соціальне, відносно замкнуте утворення, що забезпечує існування сус-
пільства як єдиного організму, централізовано керованого політичною владою, серцевину якого 
становить держава [1–4]. При такому сприйнятті політична система (складова) включає пере-
дусім політичні інститути — державу, право, політичні партії, організації тощо, а також систему 
комунікацій, що пов’язують членів суспільства, його класи та інші соціальні групи з політичною 
владою [5, с. 8].

Цілком очевидним є те, що держава виступає найважливішим соціальним і політичним інсти-
тутом політичної складової системи національної безпеки. Від інших соціальних інститутів вона 
відрізняється, по-перше, наявністю особливої групи людей (суб’єкти забезпечення національної 
безпеки), зайнятих виключно захистом національних інтересів і гарантування в Україні безпеки 
особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз у тих чи інших сферах життєдіяль-
ності. 

По-друге, правом і можливістю здійснення внутрішньої і зовнішньої політики, спрямованої 
на своєчасне виявлення, попередження і нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх загроз національ-
ній безпеці, захист суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її прикордонного 
простору, піднесення економіки, забезпечення особистої безпеки конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, викорінення злочинності, вдосконалення системи державної влади, 
зміцнення законності і порядку та збереження соціально-політичної стабільності суспільства, 
зміцнення позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу й 
обороноздатності, радикальне поліпшення екологічної ситуації. 

По-третє, суверенним правом на вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної 
безпеки України, Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері 
національної безпеки, планування здійснення контрольних заходів щодо протидії та нейтралі-
зації загроз національним інтересам України, створення нормативно-правової бази, необхідної 
для ефективного функціонування системи національної безпеки, удосконалення її організа-
ційної структури; комплексне кадрове, фінансове, матеріально-технічне, інформаційне та інше 
забезпечення життєдіяльності інших складових (структурних елементів) системи; підготовки 
сил та засобів суб’єктів системи до їх застосування згідно з призначенням; постійний моніто-
ринг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються у політичній, соціальній, еко-
номічній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, релі-
гійному середовищі, міжетнічних стосунках, прогнозування змін, що відбуваються у них, та 
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потенційних загроз національній безпеці; систематичне спостереження за станом і проявами 
міжнародного та інших видів тероризму; прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, 
дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх виникнення і наслідків прояву; розроблення 
науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з ме-
тою захисту національних інтересів України, запобігання та усунення впливу загроз і дестабілі-
зуючих чинників на національні інтереси; локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів 
і ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників; оцінка результативності дій щодо 
забезпечення національної безпеки та визначення витрат на ці цілі; участь у двосторонньому 
і багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, якщо це відповідає національним інте-
ресам України; спільне проведення планових та оперативних заходів у межах міжнародних ор-
ганізацій та договорів у галузі безпеки.

По-четверте, здійснює державний контроль за реалізацією заходів у сфері національної без-
пеки (Президент України, Верховна Рада України) в межах їх повноважень і компетенції, визна-
чених Конституцією та законами України.

По-п’яте, визначення цільових настанов і керівних принципів воєнного будівництва, а також 
основних напрямів діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою своєчас-
ного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інте-
ресам України.

По-шосте, комплексне, кадрове, фінансове, технічне, інформаційне та інше забезпечення 
життєдіяльності складових системи національної безпеки, у томи числі і політичної. З огляду на 
зазначене, держава виступає найважливішим соціальним і політичним інститутом політичної 
складової системи національної безпеки, яка, з одного боку, створює сприятливі умови для задо-
волення національних інтересів, а з другого — забезпечує максимально можливий рівень захище-
ності національних інтересів в тій чи іншій сфері життєдіяльності (прогнозування потенційних 
загроз, своєчасне виявлення потенційних і реальних загроз, запобігання виникненню реальних 
загроз, їх нейтралізація). 

У той же час необхідно зазначити, що поряд із державою до структури політичної складової 
системи національної безпеки слід віднести і низку інших політичних інститутів. На основі дослі-
джень цієї проблематики варто виокремити чотири такі групи: 1) політична структура (політична 
організація); 2) політичні і правові норми; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість і полі-
тична культура [5]. Зазначені групи елементів політичної складової системи національної безпеки 
характеризують різні сторони її життєдіяльності. Так, зокрема, політична структура суспільства 
включає до свого змісту передусім устрій державних і політичних організацій, форми і механізм 
участі громадян у політичному житті. Особливої гостроти ця проблема набула після Революції 
гідності, коли становлення політичної системи й інструментів відбувається суперечливо. Україна, 
безумовно, назавжди залишила минуле й повернення до нього є неможливим. Поступово країна 
набуває контурів сучасної, повноцінної держави, довершує свою політичну та економічну визна-
ченість. Однак після революційних подій 2014 р. наша держава лише в загальних рисах намагаєть-
ся визначитися з тим, куди йти, і ще менше — як це зробити.

Політичні і правові норми у формалізованому вигляді визначають характер політичних від-
носин у суспільстві. Політичні відносини відображають реальну поведінку усіх соціальних груп 
та індивідів у політичному процесі. Політична свідомість і політична культура також є атрибутом 
усіх учасників політичних відносин.

Слід зазначити, що складність політичних, соціальних та економічних процесів, які відбува-
ються в Україні, потребують поглиблених наукових досліджень у контексті їх ціннісного змісту. 
Йдеться передусім про цінності, які є базовими, і які визначають ціннісну систему суспільної 
свідомості. Без вирішення цих проблем неможливо не тільки науково обґрунтувати систему на-
ціональних інтересів, забезпечити духовну цілісність українського суспільства, а й закріпити ке-
рівні у суспільстві цінності нормами права шляхом включення їх у відповідні нормативно-право-
ві акти, де вони набувають офіційного статусу та певного захисту з боку держави. Так, у Законі 
України «Про основи національної безпеки України» та відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України визначаються основні засади державної політики, спрямованої на захист національних 
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інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз в усіх сферах життєдіяльності. 

Розглядаючи політичну складову системи національної безпеки, необхідно зазначити, що 
вона відображає найбільш суттєві ознаки її економічної складової. Проте вивчення характе-
ристик ознак політичної складової дає можливість більш предметно відмежуватися від еко-
номічної та інших складових системи національної безпеки української держави. У зв’язку з 
цим характерні особливості політичної складової системи національної безпеки полягають у 
такому:

1) верховенство. Це означає, що політична складова системи здійснює верховну владу у сус-
пільстві. Головне, що характеризує політичну складову — це влада, на відміну від, наприклад, 
економічної, для якої головне — власність;

2) обумовленість політичної складової економічною, соціальною і культурною структурою 
суспільства. Маючи верховну владу у суспільстві, політична складова, однак, являє собою над-
будову, природа якої у підсумку визначається економічним базисом суспільства;

3) відносна самостійність і високий рівень активності політичної складової системи націо-
нальної безпеки, яка визначається наявністю механізму влади, можливості і права розпоряджа-
тися усіма ресурсами суспільства;

4) управління як основна субстантивна характеристика політичної складової системи націо-
нальної безпеки. У процесі управління залучені й інші складові системи, проте тільки для полі-
тичної складової системи воно є проявом її сутності.

Досліджуючи змістовний аспект політичної складової системи національної безпеки, також 
необхідно зазначити, що соціальна структура суспільства реально проявляється в економічних 
(власність), політичних (влада), культурних та інших відносинах. Цим визначається і співвідно-
шення соціальної структури і політичної системи суспільства: остання є однією з форм, у яких 
втілюються політичні цілі, потреби, інтереси, особливості суспільства та держави. Політичні 
відносини служать відповідним чином і формою соціальних відносин (у випадку, коли справа 
стосується недобросовісної політичної влади і політичної діяльності). Саме в процесі діяльності 
субстанції проявляються її властивості у співвідношенні з певним середовищем. На цей аспект 
звертав увагу К. Маркс, який зазначав, що «різні суспільні функції — сутність змінності один 
одного способу життєдіяльності» [6, с. 499]. Поділяючи таке бачення, до основних функцій по-
літичної складової системи національної безпеки слід віднести:

1. Визначення мети і завдань суспільства щодо напрацювання програми забезпечення його 
життєдіяльності, передусім у сфері захисту національних інтересів і гарантування в Україні без-
пеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Слід зазначити, що відпо-
відно до п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції України, Закону України «Про основи національної безпеки 
України» розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки 
і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються ці-
льові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів 
державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтра-
лізації реальних і потенційних загроз національним інтересам.

Важливо зазначити, що з огляду на масштабний і складний у правовому вимірі комплекс 
проблем, що виникли внаслідок збройної агресії Росії проти української держави, захист націо-
нальних інтересів України має здійснюватися на більш фундаментальній інституційній основі 
і системніше. Ефективним механізмом у вирішенні зазначених проблем має стати переоцінка 
Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини України, законів України «Про основи націо-
нальної безпеки України» та «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики». Положення цих 
документів мають бути спрямовані на визначення того, що Росія є стратегічним цивілізаційним 
і потенційним ворогом української держави, який під прикриттям тих чи інших міфів про істо-
ричну спорідненість братніх слов’янських народів росіян і українців де-юре і де-факто налашто-
ваний на ведення тотальної війни на знищення української нації, її державності, мови, культури, 
національних традицій. Необхідно вилучити ті положення, які торкаються позаблокового статусу 
України і поставити у практичну площину питання щодо курсу України на її повномасштабне 
членство в єС і НАТО. Відповідно до цих обставин українська влада має вжити рішучих заходів, 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

128 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

спрямованих на системне відродження всієї системи національної безпеки та її належне і постій-
не фінансування; 

2. Мобілізація матеріальних і духовних ресурсів суспільства та держави на захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз. Сьогодні центральною проблемою для України постає протидія збройній агресії з боку Ро-
сії проти української держави. В умовах неоголошеної війни первинну роль у протидії російській 
агресії має відігравати сама Україна, розуміючи, що Росія веде війну на знищення української 
держави та української нації. Враховуючи, що Росія позиціонує себе як варварська сила з ми-
нулого, що ігнорує сучасні правові та цивілізаційні цінності, Україна має право, може і повинна 
чинити збройний опір агресорові. За цих умов пріоритетним напрямом у відсічі як збройної, так 
і гуманітарної агресії з боку Російської Федерації має стати тотальна мобілізація всього україн-
ського суспільства та усіх матеріальних і духовних ресурсів держави;

3. Інтеграція усіх складових системи національної безпеки навколо забезпечення сталого роз-
витку суспільства та своєчасного виявлення, відведення і нейтралізації реальних і потенційних 
загроз національним інтересам української держави;

4. Розподіл матеріальних і духовних цінностей держави і суспільства, передусім відповідно до 
засад державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні 
безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Слід зазначити, що визначення мети і завдань суспільства, а також мобілізація його матері-
альних і духовних ресурсів на забезпечення сталого розвитку суспільства, своєчасне виявлен-
ня, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національній безпеці становить 
основні функції політичної складової системи національної безпеки української держави.

Таким чином, основним завданням політичної складової системи національної безпеки 
української держави є максимальне виявлення, мобілізація та використання закладених у сус-
пільстві можливостей, спрямованих на захист національних інтересів і гарантування в Україні 
безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життє-
діяльності. 
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Антонов в. О. політична складова системи національної безпеки України: проблеми теорії та практики 
У статті досліджується проблема політичної складової національної безпеки України, її змістовний 

аспект. Стверджується, що її рушійною силою виступають інтереси, які пронизують всю площину по-
літичного життя і, зокрема, її політичну систему. Особливу увагу приділено державі, яка виступає най-
важливішим соціальним і політичним інститутом політичної складової системи національної безпеки.

Ключові слова: політична складова, національна безпека, інтереси, держава, система національної 
безпеки, політична система. 

Антонов в. А. политическая составляющая системы национальной безопасности Украины: проблемы 
теории и практики

В статье исследуется проблема политической составляющей национальной безопасности Украины, 
ее содержательный аспект. Утверждается, что ее двигательной силой выступают интересы, которые 
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пронизывают всю плоскость политической жизни, и, конкретно, ее политическую систему. Особен-
ное внимание уделено государству, которое выступает наиболее важным социальным и политическим 
институтом политической составляющей системы национальной безопасности. 

Ключевые слова: политическая составляющая, национальная безопасность, интересы, государство, 
система национальной безопасности, политическая система. 

Antonov V. Political constituent of national safety of Ukraine: problems of theory and practice
The problem of political constituent of national safety of Ukraine is investigated in the article. The rich 

in content aspect of political constituent of national safety is investigated, it becomes firmly established that 
interests, that pierce all plane of political life, and, concretely, her political system, come forward her motive 
force. The special attention is spared to the state that comes forward the most essential social and political 
institute of the political making system of national safety. 

Key words: political constituent, national safety, interests, state, system of national safety, political system.
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РОЗвИТКУ УКРАЇнСьКОЇ ДЕРЖАвИ

Інститут вето президента пройшов у своєму історичному розвитку декілька етапів, кожен з 
яких характеризувався своїми політико-правовими умовами та особливостями. Це, в свою чер-
гу, обумовлювало зміну обсягу та змісту повноважень президента в межах застосування вето. Та-
ким чином, історико-правові засади формування та розвитку інституту вето президента тісно 
пов’язані з історією розвитку самого інституту президентства, а отже, з історією державотворення 
та політичного розвитку в період після заснування поста президента.

Водночас слід зазначити, що розуміння юридичної сутності досліджуваного інституту потре-
бує вивчення не тільки історії виникнення і становлення вето президента як елемента в системі 
стримувань і противаг, а й вето як соціально-політичного явища, що існувало в допрезидентський 
період і мало відмінне від сучасного значення.

Актуальність теми дослідження підтверджується недостатністю наукових праць, що присвя-
чені дослідженню допрезидентського історичного етапу розвитку інституту вето, що у поєднанні 
з необхідністю комплексного наукового аналізу цього питання обумовлює важливість і своєчас-
ність статті.

У вітчизняній науці конституційного права окремі історичні етапи розвитку інституту вето 
були предметом дослідження таких науковців, як О. Авксентьєв, О. Баталов, Д. Бєлов, Я. Бер-
назюк, М. Білак, Ю. Битяк, О. Бойко, А. Георгіца, Г. Дутка, В. єрмолін, Н. Жук, А. Карлович, 
Д. Ковриженко, Л. Легін, Д. Мазур, Г. Макаров, П. Манюк, В. Погорілко, С. Серьогіна, О. Ска-
кун, С. Скіць, Т. Скомороха, І. Словська, В. Сухонос, В. Шаповал, В. Шатіло та ін. Однак на 
сьогодні допрезидентський історичний період формування і розвитку інституту вето на території 
України досліджений недостатньо. 

Метою статті є визначення історичних закономірностей формування і розвитку інституту вето 
на території України в допрезидентський період. Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
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конати такі завдання: визначити історичні передумови формування інституту вето на території 
сучасної України; охарактеризувати особливості розвитку інституту вето на кожному історичному 
етапі в допрезидентський період; виявити закономірності розвитку інституту вето в досліджува-
ний період формування української державності.

Інститут права вето був відомий допрезидентському періоду державотворення на території 
України. При цьому в різні історичні періоди вето набувало різних форм, у тому числі специфіч-
них, нехарактерних для сьогодення. 

Розглядаючи історію виникнення інституту вето на території України, перш за все слід зазна-
чити, що початковим етапом можна вважати добу Київської Русі, оскільки саме в цей період за-
кладалися основи державності та були сформовані перші правові джерела. 

Давньоруська система політичної влади була заснована на принципах ранньофеодального 
монархізму і федералізму. Центральне управління уособлювали Великий князь, боярська рада, 
князівські з’їзди (снеми) та віче. Кожна з цих інституцій була виявом, відповідно, монархічної, 
аристократичної та демократичної тенденцій у державному устрої Русі [1, с. 60–61]. Таким чи-
ном, система державного управління в Київській Русі характеризувалася змішаю формою, і тому 
органи державного управління на чолі з Великим князем мали ознаки як демократичної, так і 
монархічної системи.

Праву Київської Русі не був відомий інститут вето. Однак його окремі елементи були присутні в 
процедурі прийняття державних рішень, укладення договорів тощо. Зокрема, як зазначається у на-
уковій літературі, в процесі прийняття рішень на віче в Київській Русі діяв принцип одноголосності 
[2, с. 121] подібний до того, що існував у середньовічній Польщі (по суті, це було ліберальне вето).

Водночас інститут вето виражався не лише у дії принципу одноголосності прийняття держав-
них рішень. Один із його проявів можна вбачати у процедурі укладення князівських договорів, 
і зокрема такого виду, як договори («ряди») князів із народом. Ці договори укладалися, як пра-
вило, на віче, щоб контролювати діяльність князя, і спиралися на звичаї та традиції старовини  
[3, с. 84]. Таким чином, це була одна із форм досягнення домовленості між князем та народом. 
Вона була своєрідним засобом стримування влади князя. 

Отже, у праві Київської Русі були присутні окремі елементи інституту вето, однак їх характер 
був виключно епізодичним. Хоча слід зазначити, що існуюча в Київській Русі система державно-
го правління, спосіб взаємодії між різними органами управління, народним вічем та князем мала 
багато спільних ознак із сучасною системою стримувань і противаг. 

Окремі прояви вето були відомі за часів існування Литовського князівства, про що свідчать 
особливості системи державного управління. Так, за привілеєм 1492 р. найважливіші державні 
справи князь вирішував спільно з панами-радниками. Це стосувалося питань зовнішньої по-
літики, видання і скасування законів, призначення та звільнення вищих урядовців, здійснення 
видатків із державної скарбниці, судових рішень. Зросла не тільки компетенція, а й кількісний 
склад панів-радників, який налічував уже 80 осіб. Привілей 1506 р. ще більше зміцнив правове 
становище ради. Тепер, якщо думки панів-радників не збігалися з поглядами князя, останній по-
винен був підкоритися раді. За відсутності Великого князя рада мала керувати всією внутрішньою 
та зовнішньою політикою — із правом оголошувати війну включно [1, c. 138]. Таким чином, фак-
тично суб’єктом права вето виступала рада панів-радників. Причому, як вбачається з історичних 
джерел, це право мало абсолютний характер.

Подібна ситуація спостерігалася і в період утворення Речі Посполитої. Магнати, у тому числі 
й українського походження, входили до складу сенату в сеймі Речі Посполитої, де користувалися 
правом вето [1, c. 173]. Сейм мав виключне право ухвалювати закони, встановлювати податки, 
визначати напрями зовнішньої політики, санкціонувати скликання ополчення (посполитого ру-
шіння). Рішення сейму могли прийматися тільки одностайно (одноголосно), бо діяв принцип 
вільного вето [4, с. 64].

Отже, за часів Литовського князівства та Речі Посполитої правом вето володів колегіальний 
представницький орган щодо рішень, які приймалися монархом. Крім того, в самому органі при 
прийнятті рішень вимагалася абсолютна одностайність. Це дозволяло будь-якому члену пред-
ставницького органу висловити свою незгоду з рішенням, що блокувало його прий няття.

Свої особливі риси, зумовлені специфікою організації системи державного устрою та правлін-
ня, інститут вето мав у період Гетьманщини. 
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Верховна владі в Гетьманщині належала Генеральній Раді, яка була вищою станово-представ-
ницькою установою. Вона не мала ніяких ознак парламенту. Це був швидше орган панівної ко-
зацької верстви. Главою держави виступав Гетьман, який також був головнокомандувачем вій-
ська і вищим суддею. Права Гетьмана не були обумовлені жодним документом. Гетьман України 
зай мався не тільки військовим керівництвом. Він був законодавцем і водночас адміністратором. 
Він видавав універсали — акти загальнодержавного значення, накази та розпорядження (листи). 
Однак повноваження Гетьмана у сфері законодавства були досить обмеженими, оскільки законо-
давчі акти він затверджував після ухвалення їх Генеральною Радою. В Українській гетьманській 
державі не було чіткого розмежування функцій між органами державної влади. Зокрема, повно-
важення Гетьмана часто перетиналися з компетенцією Генеральної Ради [5, с. 101]. Таким чином, 
у період Гетьманщини була збережена традиція надання права вето колегіальному представниць-
кому органу, який міг висловити незгоду з рішеннями та актами, прийнятими Гетьманом, і тим 
самим зупинити їх дію. 

Згодом основну роль у Гетьманщині почала відігравати Старшинська Рада, до якої залучалася 
полкова старшина, сотники, представники військового товариства і міської адміністрації, а та-
кож вище духовенство. Ця Рада перебрала на себе функції обрання та усунення Гетьмана [6, c. 52]. 

Значний вплив на розвиток українського конституціоналізму мала Конституція Пилипа 
Орлика 1710 р. [7], відповідно до якої на чолі Української держави мав стояти Гетьман, під-
контрольний Генеральній Раді, до якої входить генеральна старшина, полковники і військові 
депутати. Представницька влада мала репрезентуватися Сеймом. До нього входила полкова і 
сотенна старшина, представники запорізького війська. Сейм мав збиратися тричі на рік. Кон-
ституція практично вводила принцип розподілу влад, формулювала основу представницького 
органу і надавала значні повноваження Гетьману, тобто закладала модель парламентсько-пре-
зидентської республіки [6, c. 54]. У тексті цього документа хоча і не містилося прямих згадок 
про інститут вето в будь-якій з його форм, однак однозначно засуджувалася узурпація одноосіб-
ної влади Гетьмана. У зв’язку з цим обґрунтовувалася необхідність функціонування різнома-
нітних рад — представницьких дорадчих органів, які не тільки мали право, а й були зобов’язані 
обговорювати рішення й акти, що видавалися Гетьманом та іншими військовими старшинами. 
Отже, Гетьман міг приймати рішення та видавати акти (крім військових) тільки після їх узго-
дження з Генеральною Радою. 

Слід зазначити, що протягом тривалого історичного періоду інститут вето відрізнявся від су-
часної його форми не тільки відмінними суб’єктами, процедурою застосування та обсягом прав, 
а й своїм предметом. Зокрема, ним виступали не закони, а рішення та інші акти, що видавалися 
главою держави (князем, гетьманом) для вирішення поточних питань. Причиною цього слід вва-
жати принаймні два фактори: по-перше, активна законотворча діяльність не була характерною 
для досліджуваного історичного періоду; по-друге, писані закони тривалий час діяли одночасно з 
традиціями та звичаями, а останні, в свою чергу, набували свого відображення у писаному праві. 
Таким чином, закони фактично являли собою кодифіковані та оформлені положення звичаєвого 
права, а отже, процес їх утворення був довготривалим, а ефективність їх положень випробовува-
лася часом і практикою.

Однак з початку XX ст. форма та предмет права вето зазнали докорінних змін. Як зазначають 
науковці, в цей період у суспільно-політичній думці України починає перемагати національно-
державницький напрям. Основоположник ідеї національної самостійної Української держави 
М. Міхновський (Українська народна партія) у 1905 р. розробив проект основного закону Спілки 
народу Українського, що впроваджував принцип розподілу влад. За цим документом законодавча 
влада належала двопалатному парламенту із Ради Представників та Сенату. Депутати Ради Пред-
ставників обиралися від виборчих округів, а депутати Сенату — від кожної землі. Постанови палат 
ухвалювалися більшістю голосів, а члени палат не могли поєднувати роботу в уряді. Виконавчу 
владу уособлював Президент Всеукраїнської спілки, що обирався б усіма громадянами на шість 
років. Він забезпечував виконання законів, але був позбавлений права вето [6, c. 55]. Отже, саме 
в цей період на території України відбувається реальне виокремлення (розподіл) законодавчої та 
виконавчої гілок влади, кожна з яких здійснювала властиві їй функції. Однак механізму взаємодії 
та стримування між ними ще не було вироблено. 
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Перші спроби запровадження права вето у сучасному його розумінні на території України 
припадають на період правління П. Скоропадського. Законодавчі акти розроблялися міністер-
ствами, які подавали законопроекти до Державної канцелярії для підготовки до розгляду Радою 
Міністрів. Після схвалення Радою Міністрів Державна канцелярія вносила до тексту закону 
поправки міністрів і подавала на підпис Отаманові Ради Міністрів. Закон набував силу після 
підпису гетьмана і публікувався у державному бюлетені і пресі [8, с. 89]. Відповідно, якщо геть-
ман не підписував закон, то він не вступав у силу, хоча законодавчо право вето не було регла-
ментовано.

Офіційне ж закріплення права вето, процедури його накладення та умов подолання було здій-
снено Законом про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській На-
родній Республіці (далі — УНР) [9]. Відповідно до цього Закону суб’єктом права вето виступав 
Голова Директорії. 

Загалом законотворча процедура складалася з таких етапів: 1) внесені до Державної Народної 
Ради законопроекти або ухвалювалися нею самою, або передавалися на «остаточне вирішення» 
Раді Народних Міністрів; 2) прийняті у той чи інший спосіб відповідні акти надавалися Головою 
Державної Народної Ради разом з Головою Ради Народних Міністрів на затвердження Голові Ди-
ректорії; 3) останній був уповноважений накладати вето на акт, прийнятий представницьким орга-
ном; 4) вето долалося шляхом повторного прийняття акта за звичайною процедурою [6, с. 146]. 

Таким чином, право вето, яким наділявся Голова Директорії, мало відносний (відкладальний) 
характер, оскільки в разі повторного ухвалення прийнятого закону законодавчим органом (Дер-
жавною Народною Радою) він набував чинності і вважався прийнятим. 

З утворенням УРСР та в ранній період її існування інститут вето був скасований. Конститу-
цією УРСР 1929 р. було визначено, що законодавчі функції у період між сесіями Верховної Ради 
чи З’їзду рад здійснювалися Президією Верховної Ради, а з 1929 по 1937 рр. — Президією Все-
українського центрального виконавчого комітету. Ідея «всевладдя рад», прямо відображена у 
Конституції УСРР 1929 р., у принципі виключала можливість застосування вето щодо рішень, 
ухвалених Верховною Радою (у ранні періоди — Всеукраїнським центральним виконавчим комі-
тетом (ВУЦВК)) [10, c. 14]. 

Ситуація щодо виключної влади рад змінилася з прийняттям Конституції УРСР 1978 р. [11]. 
Згідно зі ст. 101 Конституції право законодавчої ініціативи у Верховній Раді УРСР закріплювалося 
за Президією Верховної Ради, Радою Міністрів УРСР, постійними та іншими комісіями Верховної 
Ради, депутатами Верховної Ради, Верховним Судом і Прокурором УРСР, а також громадськими 
організаціями в особі їх органів. Стаття 102 Конституції передбачала, що закон вважається ухва-
леним за умови його підтримки більшістю від загальної кількості депутатів Верховної Ради УРСР 
(загальна кількість депутатів Верховної Ради УРСР становила 650 осіб). Законодавчі функції та-
кож закріплювалися за Президією Верховної Ради, яка діяла як найвищий орган державної влади 
у період між сесіями Верховної Ради [11].

Що стосується права вето, то юридичного його формулювання у Конституції УРСР 1978 р. не 
містилося. Однак, як слушно зазначає Д. Ковриженко, на підставі аналізу ст. 109 Конституції, яка 
дозволяла Президії вносити у разі необхідності зміни до чинних законодавчих актів з наступним 
поданням їх на затвердження Верховною Радою на черговій сесії, можна зробити висновок, що 
Верховну Раду можна розглядати як суб’єкта права абсолютного вето. Такий висновок обумовле-
ний тим, що теоретично внесені до законів зміни (затверджені указами Президії Верховної Ради) 
могли бути не підтримані Верховною Радою, у цьому випадку вони, згідно зі ст. 102 Конституції, 
не набували чинності. Що стосується законів, ухвалених безпосередньо Верховною Радою УРСР 
(тобто без попереднього схвалення таких законів Президією), то науковець зауважує, що можли-
вості застосування будь-яким органом права вето щодо них Конституція УРСР не передбачала 
взагалі — такі закони за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради підлягали опублі-
куванню після їх схвалення (ст. 103 Конституції УРСР) [10, с. 15]. 

Подібну ситуацію можна пояснити декількома обставинами: по-перше, радянський період 
характеризувався жорсткою авторитарною формою правління, яка не допускала існування опо-
зиційних сил, плюралістичних політико-правових ідей тощо; по-друге, в цей період не існувало 
чіткого розмежування законодавчої та виконавчої гілок влади, а отже, їх функції часто перети-
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налися. Сукупність цих умов не сприяла розвитку інституту вето в радянський період, а тому на 
деякий час право вето було викреслено із законодавства.

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки:
1. Історія виникнення та розвитку інституту вето пов’язана з формуванням демократичних за-

сад системи державного управління. Перехід від монархічної до демократичної форми правління 
супроводжувався виокремленням трьох гілок влади та розмежуванням між ними повноважень, 
що сприяло попередженню узурпації влади;

2. Передумовами та особливостями виникнення і розвитку конституційного інституту вето у 
світовому історико-політичному процесі є: 1) поява інституту вето пов’язана з утворенням пред-
ставницьких органів, що стали прототипом сучасних парламентів, тобто переходом від системи 
державного управління, заснованої на одноособовому прийнятті рішень, до колегіальної його 
форми; 2) існування різних історичних форм вето, які відрізнялися одна від одної суб’єктами 
застосування (народні трибуни, консули, монархи тощо), предметом (рішення, що приймали-
ся представницьким органом, рішення консулів тощо) та обсягом (абсолютне та відносне вето); 
3) спрямованість на захист як монархічних інтересів (королівське вето), так і на розвиток демо-
кратичних засад державного управління (ліберальне вето);

3. У допрезидентський період розвитку інститут вето на території України характеризувався: 
1) існуванням протягом тривалого історичного періоду (від доби Київської Русі (з ІХ ст.) до Геть-
манщини (до середини ХVІІІ ст.)) двох форм вето — ліберальне вето як принцип одноголосності 
при прийнятті рішень колегіального органу (віче, рада панів-радників, генеральної ради тощо) та 
право вето, яким користувався представницький орган щодо рішень, що приймалися монархом 
(князем, гетьманом тощо); 2) офіційне закріплення права вето, процедури його накладення та 
умов подолання припадає на період правління Директорії (з 14 листопада 1918 р. до 10 листопада 
1920 р.); 3) з утворенням УРСР та в ранній період її існування інститут вето був скасований (з бе-
резня 1919 р. до травня 1929 р.).
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У статті охарактеризовано допрезидентський період державотворення на території України, форму-
вання і розвитку інституту вето; визначено історичні передумови виникнення інституту вето в досліджу-
ваний період; проаналізовано особливості інституту вето на таких історичних етапах розвитку: в добу 
Київської Русі, Литовського князівства, Речі Посполитої, Гетьманщини, УНР, радянський період.
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Багряк А. С. Историко-правовые условия становления института «вето» в допрезидентський период 
развития украинского государства

В статье охарактеризован допрезидентский период развития государственности на территории 
Украины, формирование и развитие института вето; определены исторические предпосылки возник-
новения института вето в исследуемый период; проанализированы особенности института вето на та-
ких исторических этапах развития: в эпоху Киевской Руси, Литовского княжества, Речи Посполитой, 
Гетманщины, УНР, советский период.

Ключевые слова: институт вето, формы вето, глава государства, Президент Украины.

Bahryak A. Historical and legal conditions for the formation of the institute «veto» in doprezydentskyy period 
of the ukrainian state

The article described the presidential period of nation-building in Ukraine, formation and development of the 
institution veto; The historical prerequisites of the Institute of veto in the study period; defined system features 
a veto on such historical stages of development: a day of Kievan Rus, Duchy of Lithuania, the Commonwealth, 
the Hetmanate, the UPR, the Soviet period.

Key words: Institute of veto, form of veto, Head of State, the President of Ukraine.
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пРИРОДнО-пРАвОвІ  
ТА пОЗИТИвІСТСьКО-пРАвОвІ АСпЕКТИ  

ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв в УКРАЇнІ

Як відомо, 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України і європейський Парламент синхронно 
ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та європейським Союзом (далі — єС). 

Цей акт позитивного законодавства визначив вектор суспільно-політичного розвитку країни на 
довгі роки, його вплив на її майбутнє у повному обсязі ще складно уявити. Поряд зі схвальними 
оцінками такого кроку, у тому числі з боку науковців, мають місце і негативні. Оскільки пози-
тивне законодавство, як свідчить історія, інколи має таку ваду, як хибність, необхідно дослідити 
передусім природно-правові засади таких важливих для життя всієї країни змін у її політичному 
та економічному житті. 

Відповідно до Загальної декларації прав людини, європейської конвенції з прав людини, Кон-
ституції України — людина, її права та свободи визнані вищою соціальною цінністю, на захист 
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яких спрямована діяльність спеціально створених міждержавних органів та організацій (Комітет 
з прав людини Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН), Комітет з економічних, соціальних 
і культурних прав, європейський суд з прав людини (далі — Суд) тощо). Разом із тим головною 
інституцією, яка покликана здійснювати захист прав і свобод людини та громадянина, є націо-
нальні держави, які відповідно до преамбули Загальної декларації прав людини взяли на себе 
зобов’язання охороняти її права силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була 
змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення.

Таким чином, людина, її права та свободи становлять альфа й омега існування будь-якої дер-
жави. Зрозуміло, це стосується й України, яка не дуже добре виконує ці обов’язки, зважаючи на 
численні скарги її громадян до Суду. Більш того, саме порушення прав громадян, яке за часів 
президентства В. Януковича набуло тотального характеру, змусило громадянське суспільство по-
встати на захист своїх прав. Але той факт, що 10 років перед тим відбулася перша — Помаранчева 
революція, говорить про системні недоліки у здійснені державної влади в Україні.

Тому рух українського суспільства в бік інтеграції з єС не в останню чергу був викликаний 
саме дефектністю державного механізму в Україні, відсутністю віри людей в ефективність публіч-
ної влади, яка протягом 20 років здійснювала лише кроки, спрямовані на власне збагачення. Без 
аналізу причин такого становища неможна сподіватися на дієвість західноєвропейських моделей 
організації державної влади, оскільки вони, по-перше, не враховують специфіки України, по-
друге, окремі країни єС і сьогодні демонструють аналогічні українським вади функціонування 
державного механізму. Інакше кажучи, необхідно виявити системні закономірності функціону-
вання державно-організованих систем, побудованих на приватній власності, принаймні тих із 
них, які негативно впливають на їх функціонування.

Найбільш повний критичний аналіз відносин приватної власності та відповідних їм політико-
правових інститутів був здійснений, як відомо, К. Марксом. Саме буржуазія, з точки зору вчено-
го, на той час визнавалася домінуючою економічною та політичною силою, яка спрямовувала су-
часний йому суспільних рух. Квінтесенцією цього суспільного устрою був соціальний дарвінізм, 
коли право на життя і пов’язані з ним преференції мав насамперед сильніший. Революція 1917 р. 
у Росії змінила такий хід подій. На історичну арену піднявся клас робітників, який скасував при-
ватну власність на засоби виробництва і впровадив протилежну їй форму — суспільну, яка про-
існувала на території колишнього Радянського Союзу понад 70 років. Але іронія історії полягала в 
тому, що саме робітники, селяни, заради яких робилася революція, не сприйняли загальнонарод-
ної власності як своєї, а тому програли спочатку економічне, а потім і політичне протистояння 
із Заходом, який сповідував інші принципи організації господарського життя. Проте слід віддати 
належне історії Радянського Союзу для майбутнього розвитку Заходу, який використав недоліки 
царської Росії в організації соціального та економічного життя і ввів більш гуманні закони для на-
йманих працівників (промислових працівників, селян), реалізувавши врешті-решт ідею соціаль-
ної держави. 

Отже, логічним є висновок про те, що К. Маркс у своїй критиці не помилився з оцінкою не-
гативних вад капіталізму, хоча помилився з соціалізмом, принаймні з його оцінкою загальнона-
родної власності на засоби виробництва як більш прогресивної. Але оскільки аналіз соціалістич-
ної економіки не становить мету цієї статті, тому зупинимося лише на потенційно небезпечному 
впливі капіталістичних форм господарювання на діяльність політичних інститутів, оскільки вони 
вже продемонстрували свої негативні властивості під час свого функціонування у незалежній 
Україні. 

Приватна власність є більш ефективною формою господарювання, аніж протилежна їй — сус-
пільна (загальнонародна). Це недвозначно продемонстрував досвід Радянського Союзу та інших 
колишніх соціалістичних країн. Водночас функціонування приватної власності несе на собі ва-
гомі політичні ризики. Схильність до монополізації, зловживання правами, підпорядкування 
приватним інтересам небагатьох інтересів всього суспільства, нав’язування своєї волі шляхом як 
застосування права сили, так і маніпуляцією свідомістю — ось тільки деякі недоліки функціо-
нування цієї форми власності. Досить нагадати лише відомі вислови К. Маркса щодо злочинної 
форми накопичення первинного капіталу, держави як комітету з управління справами буржуазії 
тощо. Практика діяльності української держави за останні 20 років підтвердила правильність цих 
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висновків, особливо це виразно виявилося за часів правління колишнього президента В. Януко-
вича.

Не слід думати, що це оцінки лише представників марксизму. Аналогічні результати аналізу 
діяльності капіталістичних держав висловлювали і західні науковці. Так, зокрема М. Вебер ви-
знавав за державою інструмент панування панівної групи, яка дає меншості засоби прийняття 
рішень і спрямування загальної активності суспільства [1, c. 129]. Американський антрополог 
Л. Вайт вказував, що визнання за державою функції виконання загальних справ, збереження сис-
теми як цілого затінює більш партикулярну функцію: підтримання відносин субординації та екс-
плуатації [2, c. 131].

Таким чином, негативний вплив приватного капіталу на функціонування державного меха-
нізму є очевидним, хоча і в деяких сучасних західних країнах його вплив вдалося мінімізувати. 
Основним запобіжником на шляху зловживання влади своїми повноваженнями у цих країнах є 
розвинуте громадянське суспільство, яке не дає олігархічно побудованій владі здійснювати свій 
диктат. Але оскільки в Україні таке суспільство тільки народжується, необхідні додаткові меха-
нізми, які сприятимуть запобіганню порушення прав громадян з боку органів держави. На думку 
автора, до останніх належать такі:

По-перше, це здійснення системного контролю за владою збоку суспільства шляхом органі-
зації спеціальної структури, яка на громадських засадах буде його реалізовувати від районного 
рівня до рівня республіки. Наприклад, такою організацією могло бути громадське об’єднання 
«Майдан», яке було створене під час Революції гідності. Головним її завданням була б фіксація 
порушення будь-якими державними органами прав громадян та оприлюднення таких фактів у 
спеціальному реєстрі;

По-друге, укладання контрактів із вищими посадовими особами держави на виконання їх 
функцій. Такий контракт також від імені всього суспільства могло б укладати зазначене вище гро-
мадське об’єднання, яке під час укладання контракту враховувало б інформацію з реєстру пору-
шення прав громадян, про який йшлося. Факти порушення таких прав повинні бути підставою 
для розірвання з посадовцями контрактів та їх відставки;

По-третє, це щорічний звіт народних обранців (для тих, хто вперше обирається — раз на пів-
року) перед громадою, яка їх обрала щодо виконання своїх обов’язків. У випадку їх порушен-
ня повин ні наступати такі наслідки, як усунення від посади. І більш того, невиконання ними 
своєї передвиборчої програми, здійснення протилежних від задекларованих дій слід розглядати 
як шахрайство, що повинно передбачати притягнення таких осіб до кримінальної відповідаль-
ності; 

По-четверте, реформування судової гілки влади шляхом створення суду присяжних для роз-
гляду всіх справ, де обвинувачення висувається проти громадянина у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, за яке можливе покарання у вигляді позбавлення волі. Формування суддівського 
корпусу через прямі вибори громадою, де будуть здійснювати свою діяльність такі судді, з ураху-
ванням професійної думки юристів-практиків (адвокатів). Створення спеціального органу з чис-
ла науковців-юристів для контролю за дотриманням прав громадян з боку суддів при здійсненні 
ними судочинства. Визнання одним із джерел права теорію природного права, врахування думки 
науковців при прийнятті конкретних судових рішень;

По-п’яте, фінансування і здійснення управління громадським телебаченням самим громадян-
ським суспільством через спеціально обрану ним спостережну раду.

Зазначені пропозиції, з точки зору автора, будуть корисними не тільки для «нових демокра-
тій». Наприклад, з огляду на досвід функціонування політичних інститутів сучасної Італії, прак-
тичність таких пропозицій не викликає сумніву, оскільки навіть у цій країні, яка вже нарахо-
вує багаторічний досвід життя в умовах багатопартійності та входить до єС, існують подібні до 
україн ських вади здійснення державної влади. Так, зокрема, протягом останніх 15 років з боку іта-
лійських високопосадовців робилися спроби узурпувати владу шляхом підкупу значної кількості 
політиків, співробітників правоохоронної системи, засобів масової інформації. Були встановлені 
прямі зв’язки із кримінальним світом, який завдяки підтримці політиків почав легалізовуватися.  
Одним з активних діячів цієї кампанії був тодішній прем’єр-міністр Італії С. Берлусконі [3].  
Таким чином, правомірним є висновок, що форми організації суспільного життя на приватно-
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правових засадах апріорі несуть суттєві ризики для дотримання прав громадян та в цілому для 
громадянського суспільства.

А тому сподіватися на автоматичну дію в Україні проєвропейських законодавчих актів у зв’язку 
з підписанням Україною угоди про асоціацію з єС є політичною ілюзією, подібною до ілюзій, які 
існували у громадян України в зв’язку з набуттям нею незалежності. 

Так, законодавство єС є позитивним явищем, але ігнорування небезпек приватноправового 
способу організації економічного життя, неврахування особливостей перехідного періоду, у яко-
му нині перебуває Україна, може призвести до результатів, які громадськість не очікує. Тому, зва-
жаючи на єдину мету, яка об’єднує як країни єС, так і Україну — утвердження та забезпечення 
прав і свобод людини — інтеграція повинна проводитися на рівні базових принципів правових 
систем, особливості ж правового регулювання окремих статусів, компетенцій повинні враховува-
тися, беручи до уваги конкретний стан справ у тій чи іншій сфері суспільного життя. Причому, як 
вбачається, і досвід післямайданної України буде незайвим для вивчення і впровадження у діяль-
ність політичних та правових систем окремих країн єС.

Таким чином, інтеграції з єС підлягають насамперед гуманістичні засади організації суспіль-
ного життя на цінностях природного права, тобто верховенства прав людини над правом народів, 
націй. У реаліях України це означає зміну акценту з розбудови держави на формування грома-
дянського суспільства, підвищення його ролі у контролі за діяльністю державної влади, що дасть 
можливість сподіватися на зміни у відносинах між державою та громадянським суспільством — 
з панування держави до панування громадянського суспільства, яке використовує державу як 
службовий інструмент для досягнення своїх цілей. У зв’язку із зазначеним не зайвим буде нагада-
ти давній правовий принцип — salus populi suprema lex (благо народу — вищий закон). 

Разом із тим не слід забувати, що права людини не є абсолютними, вони обмежені правами 
інших осіб. Наприклад, дозволи у деяких країнах на одностатеві шлюби є порушенням фундамен-
тальних основ буття людини, суперечать правам дітей на духовне здоров’я, побудову ними в май-
бутньому гармонійної родини. Ще більші загрози для майбутнього дітей становить легітимізова-
на у деяких державах практика їх усиновлення такими парами. Все це результат секуляризованої 
моралі країн Заходу, що з огляду на християнські цінності, властиві більшості громадян України, 
потребує правого захисту з боку української держави.

Таким чином, підтверджуючи свою відданість ідеалам верховенства прав людини, українсько-
му законодавцю у питаннях регулювання сексуальної свободи слід виявляти поміркованість, яка 
ґрунтується на національних та релігійних традиціях українського народу. Отже, на шляху інтег-
рації правових систем України та єС, при виборі природно-правових чи позитивістських засад 
такої інтеграції, пріоритет повинен надаватися саме першим, оскільки вони витримали перевірку 
часом і відображають найбільш суттєві засади людської цивілізації. 

Зазначене вище щодо пріоритету природно-правових засад перед позитивістськими при інтег-
рації правових систем України та єС не слід тлумачити спрощено. Річ у тому, що ті нормативно-
правові акти єС, які не суперечать кращим традиціям українського народу і є довершеними у 
регулюванні певної сфери суспільних відносин, можна імплементувати у правове поле України. 
У цьому випадку завданням законотворчої гілки влади та нормопроектних підрозділів відповід-
них органів виконавчої влади буде адаптація юридичних конструкцій норм таких актів до вітчиз-
няної юридичної практики. Для досягнення цієї мети необхідним, з точки зору автора, є якнай-
швидше прийняття Верховною Радою України Закону України «Про нормативно-правові акти», 
де всі ці питання були б вирішені. 

До речі, саме олігархічно побудованій владі Україна може «подякувати» за неприйняття парла-
ментом майже протягом 20 років зазначеного вище закону. Це є ще однією ілюстрацією правомір-
ності такої характеристики української держави (законодавчої гілки), як комітету по управлінню 
справами буржуазії, оскільки саме інтересам останніх та численним групам чиновників, судових 
передусім, відповідала нормативна невизначеність регулювання питання колізії нормативно-
правових актів, яка дозволяла їм вирішувати численні судові справи на свою користь, враховуючи 
саме цю недосконалість правової системи України.

Таким чином, із зазначеного вище випливає, що при інтеграції правових систем України та 
єС природно-правові аспекти інтеграції мають пріоритет над позитивістськими: тільки природ-
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ні права особи підлягають першочерговому юридичному захисту, причому останні мають певну 
межу такого захисту, яка визначається інтересами інших осіб, насамперед дітей, інститути грома-
дянського суспільства з необхідністю повинні контролювати органи державної влади, особливо в 
період трансформаційних змін.
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Богініч О. л. природно-правові та позитивістсько-правові аспекти інтеграційних процесів в Україні
У статті розглядаються питання врахування природно-правових та позитивістсько-правових за-

сад у процесі інтеграції, яка відбувається в Україні у зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію між 
Україною та європейським Союзом. Зазначається, що пріоритет мають природно-правові засади. 
Розкриваються системні ризики для діяльності політичної системи, які пов’язані з функціонуванням 
приватної власності. Наголошується на необхідності посилення контролю інститутів громадянського 
суспільства над органами держави у виконанні ними своїх функцій. Визначаються правові межі захис-
ту прав особи, зокрема інтересів дітей. У контексті діяльності політичних інститутів сучасної Італії ро-
биться висновок щодо доцільності врахування досвіду «післямайданної» України для функціонування 
політичних і правових систем окремих країн єС.

Ключові слова: природно-правові та позитивістсько-правові засади, ризики політичних систем, 
приватна власність, громадянське суспільство, природні права особи, межі здійснення природних 
прав.

Богинич О. л. Естественно-правовые и позитивистско-правовые аспекты интеграционных процессов 
в Украине

В статье рассматриваются вопросы учета природно-правовых и позитивистской-правовых основ в 
процессе интеграции, происходящей в Украине в связи с ратификацией Соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским Союзом. Отмечается, что приоритет имеют естественно-правовые 
основы. Раскрываются системные риски для деятельности политической системы, связанные с функ-
ционированием частной собственности. Отмечается необходимость усиления контроля институтов 
гражданского общества над органами государства в выполнении ими своих функций. Определяются 
правовые пределы защиты прав человека, в частности интересы детей. В контексте деятельности по-
литических институтов современной Италии делается вывод о целесообразности учета опыта «после-
майданной» Украина для функционирования политических и правовых систем отдельных стран ЕС.

Ключевые слова: естественно-правовые и позитивистско-правовые основы, риски политических 
систем, частная собственность, гражданское общество, естественные права человека, пределы осу-
ществления естественных прав.

Boginich O. Natural law and positivist legal aspects of integration processes in Ukraine
In the article the questions of the account of natural law and positivist legal framework in the course of 

integration processes in Ukraine in connection with the recent ratification of the Association agreement with 
the European Union. Indicates that the precedence of natural law framework. Revealed systemic risks for the 
activities of the political system resulting from the functioning of private property. Emphasizes the necessity 
of strengthening of control by the institutions of civil society to the organs of the state in the exercise of their 
functions. Define the legal limits to protect individual rights, in particular, the interests of the children. In the 
context of the political institutions of modern Italy, the conclusion about the appropriateness of including the 
experience of «postmaydanoyi» Ukraine for the functioning of political and legal systems of individual countries 
of the European Union.

Key words: natural law and positivist legal framework, risks of political systems, private property, civil society, 
natural rights of man, the limits of the exercise of natural rights.
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ДЖЕРЕлА пРАвА  
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Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського (далі — ВКЛ) і 
перебування у його складі упродовж XIV–XVI ст. зумовило усталення досить розгалуженої 

системи джерел права. Як правило, до її складу включають звичаєве право (як литовське, так і 
руське), Руську Правду, міжкнязівські договори («ряди», «докончання»), привілеї (листи, ухвали, 
уставні грамоти), магдебурзьке право, церковне право, Литовський статут.

Складання системи джерел права ВКЛ у цілому відображало процес зміцнення та інституціо-
нування державності — від союзу князівств, коли відносини між великим й удільними князями 
регулювалися договорами, що мали ознаки дипломатичних, до усталення принципу «єдинодер-
жавності» великого князя і створення Литовського статуту як загальнодержавного кодексу.

Основною формою права ВКЛ до прийняття Литовського статуту був привілей або привілегія, 
які могли санкціонувати місцеве звичаєве право, встановлювати нові норми або виявляти князів-
ські милості. Зокрема, виокремлюють жалувані грамоти (у вузькому значенні цього слова) — по-
жалування приватним особам та установам майна, угідь, земельних ділянок, титулів, закріплення 
угоди; грамоти пільгові, або власне привілеї, — приватні закони, які тією чи іншою мірою містять 
пільги щодо мита та юрисдикції; земські (шляхетські) привілеї; грамоти на магдебурзьке право; 
грамоти окремим групам осіб (євреям, татарам); жалувані грамоти охоронного змісту, суть яких 
полягала у підтвердженні (закріпленні) споконвічного порядку життя і гарантуванні недоторкан-
ності від посягань центральних і місцевих органів управління (уставні грамоти). Це стало вагомим 
фактором правоутворення на теренах ВКЛ упродовж XV ст. 

Уставні грамоти виступали гарантією збереження правного порядку, а місцеві «закони, звичаї 
і поруки» набували державного авторитету. Вони підлягали підтвердженню кожним новим госпо-
дарем, а існуюча практика переписування тексту, яка йому передувала, давала можливість, хоча і з 
певними застереженнями, достатньо безболісно змінювати «старовину» тих чи інших положень, 
адаптуючи їх до нового правопорядку. 

Хоча уставні грамоти не мали чіткої системи та усталеного змісту, відрізнялися за змістом, всі 
вони тією чи іншою мірою регулювали владні функції центральних і місцевих органів, приватні 
відносини, майнові права шляхти, закріплювали принцип неподільності території, встановлюва-
ли норми кримінального і цивільного права тощо. За образним висловом Ф. Леонтовича, кожна 
з цих грамот «кидає промінь світла на внутрішнє життя даної землі», а аналіз закріпленого в ній 
правового порядку дає можливість говорити, зокрема, про київське або волинське право.

Першою спробою кодифікаційної діяльності у ВКЛ вважається Судебник Казимира 1468 р., 
який ознаменував появу литовсько-руського права — якісно нового права поліетнічного суспіль-
ства, яке вступило у добу феодалізму, і держави, яка еволюціонувала від ранньофеодальної до 
станово-представницької монархії [6, с. 36]. 

Своєрідним підсумком процесу правоутворення у ВКЛ стали Литовські статути 1529, 1566 та 
1588 рр., які тривалий час (подекуди до середини ХІХ ст.) постулювали правовий порядок, зокре-
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ма на українських землях. Особливий дослідницький інтерес цей кодекс, будучи кодифікацією 
значного за обсягом, змістом та спрямованістю правового матеріалу, викликає як раціоналізація 
права, в якій замасковані і історична зумовленість, і людський розсуд, що містяться у серцеви-
ні будь-якої юридичної конструкції, супроводжується «ефектом розриву», що відділяє право від 
власних коренів, і є скоріш ускладнюючим фактором для його розуміння [5, с. 215, 216], у зв’язку 
з чим особливу цікавість викликає контекст його появи.

Об’єктивно суперечливий характер кодифікації у випадку з Литовським статутом має свої 
особ ливості. Вони зумовлені як відтермінованістю у часі від європейських кодифікацій (серб-
ський Законник Стефана Душана (1349 р.), законодавчий проект Majestas Carolina чеського коро-
ля Карла IV (1355 р.), судебник Івана ІІІ (1497 р.) або, з огляду на Судебник Казимира 1468 р., — її 
повторністю, що спричинило вплив на кодифікаторів нової світоглядної ситуації, яка ставила на 
порядок денний реальну індивідуалізацію буття членів соціуму, так і складністю пізньосередньо-
вічної правової реальності, в якій форми існування права віднаходили свій вияв у боротьбі старо-
го (земського) з новим (становим, шляхетським), локального і централізованого. Накладаючи 
свій відбиток на всі етапи здійснення права — від його ідеї до знакових форм і взаємодії між соці-
альними суб’єктами, така ситуація спричинила множинність смислів, закладених, зокрема, у Ли-
товському статуті, коли інтелектуальна традиція кодифікаторів йшла за нею, а правові норми, 
поняття, процедури залишалися багато в чому старими. 

Зазначене дає підстави говорити, дещо узагальнюючи, про Литовський статут як про ідею, «про-
ект» права [2, с. 281–284], і як про кодекс феодального права, в якому закріплені «вічні» статуси.

Литовський статут як результат так званого «вторинного» правоутворення став унаочненням 
ідеї права суб’єктів правотворчості. Їх уявлення про належне актуалізується і конкретизується 
у законі, будучи зумовленими правовою реальністю та одночасно її постулюючи.

До творення загальноправового ідеалу, у координатах якого і мало відбуватися співжиття у ВКЛ, 
причетні М. Радвил, Я. Радвили, А. Гаштольд, доктори обох прав є. Таліат і В. Чирка, М. Литвин, 
Д. Септейний (його панегірик згодом увічнив ім’я А. Гаштольда як єдиного автора Литовсько-
го статуту 1529 р.), віленський епископ Ян, луцький епископ П. Гольшанський, К. Острозький, 
І. Сапега, Ю. Ільїніч (Литовський статут 1529 р.); доктори обох прав — А. Ротундус (Мелеський), 
П. Роізій (Литовський статут 1566 р.); А. Ротундус (Мелеський), О. Волович, Л. Сапега, А. Волан 
(Литовський статут 1588 р.), чиї світоглядні установки та правове мислення сприяли наповненню 
Литовських статутів гуманістичними ідеями, продиктованими християнством і реформацією. 

Узагальнюючим їх виразником можна вважати преамбулу Литовського статуту 1588 р. і, зо-
крема, звернення Л. Сапеги до усіх станів ВКЛ. У ньому проголошуються основні ідеї концепції 
правової держави. Серед них ідея свободи («у кожній державі людині немає нічого дорожчого за 
вольність, а неволя має бути такою гидкою, що не тільки скарбами, а й смертю її від себе відганя-
ти повинен»), яка розповсюджується на всі відносини («але мало б того було, щоб людина з неволі 
від стороннього неприятеля була звільнена, а домового неприятеля над собою терпіти б мусила»); 
ідеї верховенства права (за безпеку ж «нікому іншому як тільки закону має бути вдячна», «мета 
і результат всіх законів є і має бути на світі, аби кожний добру славу свою, здоров’я і маєтність у 
цілості мав, і у тому жодних збитків не терпів», «якби хто-небудь з тих трьох речей у чомусь нас 
скривдив, і згідно з уподобаннями своїми, а не згідно з правами нашими, над нами знущався, той 
би вже не паном нашим, а порушником прав і вольностей наших був, а ми б невільниками його 
бути мусили», «маючи такий скарб у наших руках [закон] належить кожній поштивій людині про 
нього знати, а будучи добре обізнаним, щоб сам себе і гонор свій гамував і згідно з правом писа-
ним поводився») без винятків для будь-кого («сам Господар, пан наш жодної зверхності над нами 
мати не може, єдине тільки, коли йому закон дозволяє»); право на справедливий суд («соромно 
прав своїх не знати […], які не чужою мовою, але своєю власною права писані маємо», «аби до 
судів і до трибуналів не тільки людей добрих обирали […], які б не для прибутків своїх і для шкоди 
ближньому, […] а щоб ту свободу, якою користуємося, у цілості нам зберігали») тощо [8].

Доволі скептично оцінюючи правореалізаційний потенціал викладеного, слід зазначити, що 
присутній у них «дух», зокрема ренесансної культури, виконує місію формування і функціону-
вання в історичному розвитку культури особливих типів категорій, якими виражені визначен-
ня людини як суб’єкта діяльності, структури його спілкування з іншими людьми і суспільством, 
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його ставлення до цілей і цінностей соціального життя, утворюючи блок універсалій культури, 
які виступають у ролі своєрідних глибинних програм соціального життя, зумовлюють зчеплення, 
відтворення і варіації всієї багатогранності конкретніших програм поведінки і діяльності, харак-
терних для певного типу соціальної організації [7, с. 344].

Припущення вірогідного впливу концепту «Литовського статуту як ідеї права» на формування 
таких культурних універсалій базується і на дослідженому Н. Яковенко процесі обігу, зокрема на 
теренах центральної України правової літератури, серед якої перші позиції посідає Литовський 
статут [8, с. 82–83]. За відсутності «власної (української) рефлексії щодо природи права», тоталь-
на долученість до Литовського статуту, у тому числі «як ідеї права», широкого кола суб’єктів пра-
вових відносин, може свідчити якщо не про фактичну, то про потенційну (майбутню) їх дійсність, 
насамперед у ролі універсалій культури. 

Іншим суттєвим компонентом правової реальності, яка постійно впливала на перебіг право-
утворення, були шляхетські взаємовідносини та виборювання «шляхетських вольностей», що і 
було, зокрема, каталізатором прийняття Литовських статутів. 

Шляхетська правова реальність усталювалася під знаком честі і доброї слави: отримуючи за 
правом народження певну квоту честі, шляхтич був зобов’язаний боронити її за найменших ознак 
загрози, а також примножувати — додаючи доброї слави собі та своєму роду [9, с. 17], часто не ви-
бираючи засобів для цього, що спричинило усталення доволі суперечливої ціннісної поведінкової 
моделі шляхтича [3].

Шляхетський соціум одночасно виказує неухильне прагнення отримати (мати) «закон» як га-
рантію власних прав (про це свідчить, зокрема, докладне й обов’язкове дотримання передсудових 
і судових процедур) і не менш неухильний потяг до можливості ігнорування закону, коли йдеться 
про виконання його приписів. 

Водночас, незважаючи на достатньо високу конфліктність шляхетського соціуму, ця самовряд-
на спільнота, перебуваючи у системі власних «правил гри» і приятельського судочинства, власне 
в окремій правовій реальності, сама собі цілком давала раду [9, с. 464]. Відповідно, корелювати 
з нею могла ліберальна державна модель (держава як засіб вирішення суспільних, насамперед 
шляхетських завдань, в основі якої ідея домовленості). Таким чином, і ВКЛ, і Річ Посполита, 
маючи слабкий центр і самоврядні регіональні одиниці, демонстрували достатньо гнучку систему 
підтримання рівноваги. 

Власне в цьому контексті фактично виключалася можливість формалізації, зокрема у праві 
ВКЛ, процесу передачі належного, насамперед шляхті, jus ad omnia державі як глобальній меха-
нічній силі, що стримує окремі прояви сили і гарантує таким чином порядок і мир [4, с. 313]. 

Водночас суперечливі за своєю суттю феодальні «теми», за висловом М. Блока, перебували в 
центрі уваги юриспруденції навіть на тлі формування і посилення протягом XV–XVI ст. у євро-
пі королівського абсолютизму, який на початок XVII ст. стає усталеною і загальновизнаною мо-
деллю державного урядування. Такі «теми» — походження, статус, «старовина», Свій – Чужий, 
честь, людина добра тощо — продовжували домінувати у правовій реальності ВКЛ, і будучи тим 
чи іншим способом формалізованими, були вбудованими в каркас і суспільства, і держави. 

Попри це присутня у правовій реальності ВКЛ, насамперед у ролі універсалії культури, ідея 
права та ідея домовленості, яка здатна «пов’язати владу», присутня у Литовських статутах, була 
настільки істотна, що, услід за М. Блоком, можна констатувати, що попри суворість до людей 
маленьких, феодалізм передав у спадщину щось таке, чим ми досі живемо [1, с. 458]. 

 Список використаних джерел

1. Блок М. Феодальне суспільство / М. Блок ; пер. з фр. В. Шовкуна. — К. : Всесвіт, 2002. — 526 с.
2. Бондарук Т. І. Литовський статут як ідея права / Т. І. Бондарук // Сила прав і право сили: історич-

ний вимір та сучасне бачення проблеми: матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конфе-
ренції (м. Полтава, 28–31 травня 2015 р.). — К. ; Полтава : ПУЕТ, 2015. — С. 219–223.

3. Бондарук Т. І. Ціннісна поведінкова модель шляхтича за Литовським статутом 1529 р. / Т. І. Бон-
дарук // Альманах права. Основоположні принципи права як його цінні виміри.– К. : Ін-т держ. 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — Вип. 3. — С. 108–112. 

4. Гаврилюк Р. А. Методологическая традиция доктрины естественного права : моногр. / Р. А. Гаври-
люк. — Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2012. — 788 с. 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

142 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

5. Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк. — М. : Статут, 2007. — 476 с. 
6. Ковальова С. Г. Судебник Великого князя Казимира Ягайловича 1468 р. / С. Г. Ковальова. — Ми-

колаїв : Вид-во ЧДУ, 2009. — 109 с.
7. Новая философская энциклопеия : в 4 т / Ин-т философии РАН. — М. : Мысль, 2010. — Т. 2. — 

532 с. 
8. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Пань-

кова. — О. : Юридична література, 2004. — Т. 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 р. : 
у 2 кн. — Кн. 2. — С. 17–23. 

9. Старченко Н. Честь, кров і риторика. Кофлікт у шлятському середовищі Волині / Н. Старченко. — 
К. : Laurus, 2014. — 510 с.

10. Яковенко Н. Шляхетська правосвідомість у дзеркалі обігу правничої літератури на Волині і Над-
дніпрянщині / Н. Яковенко // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні  
XVI–XVI ст. — К. : Критика, 2002. — С. 80–105.

Бондарук Т. І. Джерела права великого князівства литовського в контексті правової реальності  
пізнього Середньовіччя 

У статті здійснено аналіз еволюції джерел права Великого князівства Литовського, до складу якого 
упродовж XIV–XVI ст. входили українські землі, як з огляду на процес інституціонування держави 
(основна увага приділялася привілеям), так і в контексті такого сегменту правової реальності, як ідея 
права, шляхетські взаємовідносини. Особлива увага приділяється Литовським статутам 1529, 1566 та 
1588 рр., які тривалий час (подекуди до середини ХІХ ст.) постулювали правовий порядок, зокрема на 
українських землях. Литовські статути розглядаються як ідея, «проект» права, що формує блок уні-
версалій культури — глибинних програм соціального життя, та як кодекс феодального права, в якому 
закріплені «вічні» статуси з акцентуванням уваги на категоріях честі і слави у шляхетській правовій 
реальності. 

Ключові слова: Велике князівство Литовське, Литовський статут, ідея права, правова реальність.

Бондарук Т. И. Істочники права великого княжества литовского в контексте правовой реальности  
познего Средневековья 

В статтье совершен анализ еволюции источников права Великого княжества Литовского, в со-
став котрого на протяжении XIV–XVI вв. входили и украинские земли, как в связи с процессом 
институцио нирования государства (основное внимание уделялось привилеям), так и в контексте соо-
тношения таких сегментов познесредневековой правововой реальности, как идея права и шляхетские 
взаимоотношения. Особенное внимание уделялось Литовским статутам 1529, 1566 и 1588 гг., которые 
длительное время (до середины ХІХ в.) постулировали правовой порядок, в частности на украинских 
землях. Литовские статуты рассматриваются как идея, «проект» права, формирующий блок универ-
салий культуры — глубинных программ социальной жизни, так и как кодекс феодального права, в 
котором закреплены «вечные» статусы с акцентированием внимания на категориях чести и славы в 
шляхетской правовой реальности. 

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Литовский статут, идея права, правовая реальность.

Bondaruk T. Sources of law of the Grand Duchy of Lithuania in the context of the legal reality of the late 
Middle Ages

The article analyzes the evolution of the sources of law of the Grand Duchy of Lithuania, in the context 
of the process of institutionalization of the state (focused on privileges), and in the context of this segment of 
legal reality as the idea of law, noble relationship. Particular attention was paid to the Lithuanian Statute 1529, 
1566 and 1588, which until the mid-nineteenth century postulated legal order particularly in the Ukrainian 
lands. Lithuanian Statute seen as the idea of «draft» law, which forms the block of culture universals — depth 
application of social life, and as a code of feudal law, which enshrined the «eternal» status with the emphasis on 
categories of honor and glory in the noble legal reality.

Key words: Grand Duchy of Lithuania, the Lithuanian Statute, the idea of law, the legal reality.
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ЩОДО ЗАБЕЗпЕЧЕннЯ пРАв І СвОБОД лЮДИнИ

Сучасний період, який переживає світ, ставить принципово нові завдання перед людством. 
Розвиток нинішнього суспільства характеризується якісно новим станом, який визначається 

як процес глобалізації — всесвітній процес, що об’єднує національні утворення в єдину світову 
систему. В умовах глобального світу права, свободи, обов’язки людини і громадянина посідають 
основне місце порівняно з іншими правовими явищами. 

У розвитку державності України як демократичної європейської країни ключове місце з по-
зицій як внутрішньодержавного, так і загальносвітового значення належить формуванню пра-
вової системи, в якій одним з основних елементів є права людини, тому дедалі гостріше постає 
питання щодо створення основи механізму забезпечення захисту прав і свобод особи. У цих 
умовах, як зазначають вітчизняні вчені, суттєво зростає роль та значення інституту юридичної 
відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою [1, с. 4] — особливість, 
значення якої набуває суттєвої ваги у зв’язку з підвищенням дієвості права в напрямі удоско-
налення законодавчої бази із захисту прав людини як одного з основних пріоритетів правової 
держави [2, с. 25–30]. Якою б не була держава за своєю природою, який би режим не панував — 
права та свободи людини, її взаємодія з державою завжди мали практичне значення, оскільки 
без урахування цієї взаємодії неможливо було б встановити в суспільстві порядок, необхідний 
для пануючої еліти та громадянського суспільства.

Мета статті полягає у з’ясуванні співвідношення між правами і свободами людини та юри-
дичною відповідальністю держави, яка виступає, з одного боку, у формі юридичних гарантій по 
забезпеченню конституційних прав і свобод людини та громадянина, а з другого — у зв’язку з 
приєднанням України до міжнародно-правових інституцій, пов’язується з відповідними засоба-
ми та процедурами відповідальності держави перед особою у цьому напрямі. Тому основна увага 
в системі забезпечення прав і свобод людини приділяється правовим гарантіям, які відображені 
у Конституції України, а також забезпечуються міжнародними договорами, обов’язковими для 
України. 

Юридична відповідальність — вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає у засто-
суванні до правопорушників передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у при-
мусовому порядку державою; є правовідношенням між державою в особі її органів і правопоруш-
ником [3, с. 437]. Визначається як застосування в особливому процесуальному порядку до особи, 
яка вчинила правопорушення, засобів державного примусу, передбачених санкцією правової 
норми [4, с. 502]. 

Зокрема, Н. Оніщенко зазначає, що проблема відповідальності держави перед особою — це 
проблема відповідних правовідносин (конституційних, цивільно-правових тощо), однак в яких 
держава має виступати не суб’єктом особливої значущості, а суб’єктом — відповідальною сто-
роною. Це є правові відносини рівних сторін, в яких держава має низку переваг перед особою. 
На нашу думку, проблему юридичної відповідальності держави перед особою по забезпеченню 
прав людини доцільно розглядати саме з цих двох сторін: гарантій держави (насамперед на кон-
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ституційному рівні) і відповідальності держави у випадках порушення нею відповідних норм (до-
тримання державою міжнародних зобов’язань) [5, с. 267–284].

Специфіка юридичної відповідальності держави по відношенню до гарантій реалізації і захис-
ту прав та свобод людини і громадянина полягає, як зазначають П. Рабінович і М. Хавронюк, у 
тому, що захист і охорону прав та свобод людини і громадянина юридична відповідальність забез-
печує шляхом гарантування виконання органами державної влади, місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами своїх обов’язків, що кореспондують зазначеним правам та 
свободам [6, с. 250]. Тобто тут, перш за все, йдеться про юридичну відповідальність держави в осо-
бі органів державної влади, а також посадових і службових осіб.

А. Олійник зазначає, що розуміння захисту прав і свобод людини та громадянина включає в 
себе категорії забезпечення, гарантування та здійснення суб’єктивного права. На думку автора, 
забезпечення конституційних свобод і недоторканності людини та громадянина в Україні — це 
створення сприятливих умов для їх здійснення, охорона, захист суб’єктивних свобод від право-
порушення, відновлення порушеного права компетентними державними органами чи органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими або службовими особами та об’єднаннями громадян, 
здійснення матеріальних чи процесуальних юридичних засобів [7, с. 153].

З другого боку, юридична відповідальність передбачає функцію забезпечення виконання 
обов’язків людини і громадянина, які є складовою їхнього правового статусу.

Конституційні гарантії «складаються із принципів конституційно-правового статусу людини і 
громадянина, а також із конституційних норм, в яких визначені повноваження відповідних орга-
нів державної влади та їх посадових осіб щодо забезпечення прав та свобод людини і громадяни-
на, їх відповідальність, передбачені інші засоби здійснення відповідних прав та свобод людини 
і громадянина, а також спеціальні права, призначені для найбільш ефективної реалізації інших 
прав людини і громадянина» [6, с. 250–251].

Однією з ланок юридичної відповідальності держави перед особою та гарантією реалізації 
прав і свобод людини та громадянина є кримінальна відповідальність посадових і службових осіб. 
Це стосується перш за все сфери реалізації прав громадян. Оскільки ці права не є природними, 
а надаються державою, при їх здійсненні громадяни не мають пріоритету перед державою як  
іншим суб’єктом відповідних правовідносин. Посадові ж особи, які діють від імені держави чи  
органів місцевого самоврядування, користуються специфічними владними правами і мають ре-
альну можливість зловживати ними фактичним невизнанням чи ігноруванням того чи іншого 
права людини і громадянина, або незаконним обмеженням цього права, або порушенням про-
цедури його обмеження тощо.

Конституція Україні є правовим актом прямої дії і згідно зі ст. 22 «Конституційні права і сво-
боди гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [8]. Тобто 
конституційні права і свободи людини не тільки проголошуються, а й повинні реалізовуватися за 
допомогою відповідного механізму.

Конституція України, як і більшість інших конституцій світу, містить положення, в яких за-
кріплені права і свободи особи. У статті 3 проголошується: «Людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». По-
літичні права гарантуються ст. 15, згідно з якою «Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися 
державою як обов’язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, 
не забороненої Конституцією і законами України». Державою гарантуються соціально-економіч-
ні, культурні та інші права людини.

Права людини і громадянина передбачені окремими статтями Конституції України (стат-
ті 55–63). У них гарантуються такі права й обов’язки: право на судовий захист прав і свобод 
людини і громадянина; право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини; право звернення до міжнародних інституцій; право знати свої права і обов’язки; 
право на правову допомогу і свободу вибору захисника своїх прав; право захищати свої права 
і свободи від порушень і протиправних посягань; право на відшкодування шкоди, заподіяної 
державою.
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Найбільш удосконалена галузь по забезпеченню прав і свобод людини та громадянина — сис-
тема міжнародно-правових гарантій, в якій можна виокремити універсальний рівень, що функ-
ціонує під егідою Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН), і європейський рівень. У рамках 
ООН діють, зокрема, такі міжнародні організації, як Міжнародний суд ООН та Міжнародний 
кримінальний суд (Гаага), Рада ООН з прав людини.

Вступ України до Ради європи та ратифікація Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) з поправками, внесеними відповідно до положень Протоко-
лу № 11, дозволяє по-новому оцінювати функціонування механізму захисту прав особи в нашій 
державі. З ратифікацією Конвенції Україна взяла на себе і відповідні зобов’язання держави, які є 
тими основними факторами, що визначають юридичну відповідальність української держави по 
забезпеченню основних прав і свобод людини та громадянина, створенню засобів і процедур, ви-
роблення відповідних механізмів у цьому напрямі [9, с. 93–101].

Особливо актуальним є питання про місце та роль європейського суду з прав людини (далі — 
єСПЛ), який діє на підставі положень, передбачених Конвенцією. Його юрисдикція визнана 
обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, пов’язані із застосу-
ванням і тлумаченням норм Конвенції та протоколів до неї в національних правових системах 
європейських країн. єСПЛ ставиться вкрай вимогливо до обов’язку держав закріпити у своєму 
національному законодавстві основні положення Конвенції. Держава повинна не лише мати за-
конодавство, яке найповніше забезпечує дотримання конвенційних прав та свобод, а й вживати 
всі необхідні заходи для того, щоб воно реально діяло, а не залишалося лише на декларативному 
рівні. З другого боку, вимоги Конвенції ставлять державу перед необхідністю утримуватися від 
будь-яких дій, які могли б призвести до порушення прав і свобод. єСПЛ виносить рішення, згід-
но з якими відповідальною стороною є держава у разі порушення нею прав і свобод людини.

єСПЛ не застосовує національне право держав — учасниць Конвенції і не виносить рішень на 
його підставі. Але це не означає, що він не звертається при розгляді матеріалів справи до націо-
нального права. Скарга, що направляється до нього, повинна супроводжуватися детальним по-
силанням на нормативно-правові акти, які були чи не були застосовані судом під час вирішення 
справи. Звернення єСПЛ до національного права може бути пов’язане:

1) із встановленням невідповідності чи відповідності національного права нормам Конвенції 
у зв’язку зі справою, що розглядається. З огляду на судову практику це найбільш часта оцінка 
єСПЛ національного законодавства держави — учасниці Конвенції;

2) із встановленням прогалин у національному праві у сфері дії Конвенції. У цьому випадку 
єСПЛ констатує відсутність у національному праві відповідної норми Конвенції, на основі якої 
повинно було бути прийняте рішення, але воно не було прийняте. Він не розглядає прогалини у 
національному законодавстві як підстави для невиконання державами своїх зобов’язань згідно з 
Конвенцією;

3) із рекомендаціями щодо вдосконалення національного законодавства з метою його більш 
повної відповідності нормам Конвенції.

Практика єСПЛ може стати підставою для внесення державами — учасницями Конвенції 
знач них змін до свого національного законодавства [10 с. 15–21]. Рада європи надає цьому пра-
вилу важливого значення. Відповідно до Рекомендації № R (2000) державам — членам Конвенції 
Комітет Міністрів Ради європи закликав, зокрема, держави — учасниці Конвенції «...до перегля-
ду своїх національних правових систем з метою забезпечення адекватних можливостей повтор-
ного розгляду справи, включаючи поновлення провадження у випадках, коли Суд визнав пору-
шення Конвенції, особливо: i) коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних наслідків 
рішення, ухваленого на національному рівні, — наслідків, щодо яких справедлива сатисфакція 
не була адекватним засобом і які не можна виправити інакше, ніж через повторний розгляд або 
поновлення провадження; ii) коли рішення Суду спонукає до висновку, що а) оскаржене рішення 
національного суду суперечить Конвенції по суті, або б) в основі визнаного правопорушення ле-
жали суттєві процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний сумнів результат оскар-
женого провадження на національному рівні» [11, с. 207–208].

Перед тим, як звернутися з заявою до єСПЛ, заявник повинен вичерпати всі можливості для 
вирішення справи на внутрішньодержавному рівні. Зокрема, колишній голова Суду Г. Петцольд 
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зазначав: «Субсидіарність є основним принципом захисту прав. Вона визнає першочергову ком-
петенцію і обов’язок держави ефективно захищати своїми внутрішніми засобами права та свобо-
ди людини, які передбачені у Конвенції» [12, с. 25].

Проблема відповідальності держави перед особою є відносно новою у вітчизняній і світовій 
юриспруденції. Лише останнім часом з’явилися наукові дослідження, що мають не лише нор-
мативно-практичний, а й доктринальний характер. У цьому напрямі треба відзначити зроблене 
українськими вченими узагальнене дослідження у розробці Концепції удосконалення інститу-
ту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні. 
У праці, зокрема, зазначається, що «побудова в незалежній Україні демократичної, соціальної, 
правової держави, окрім необхідності забезпечення, охорони і захисту прав, свобод і законних 
інтересів людини і громадянина, об’єктивно передбачає закріплення та реалізацію принципу вза-
ємної відповідальності держави й особи… Що ж до юридичної відповідальності держави перед 
громадянським суспільством та особою, то, на жаль, але за 23 роки незалежності України вона так 
і залишилася лише на рівні конституційно закріпленої декларації» [1, с. 107].

У зв’язку з сучасними суттєвими трансформаційними змінами у світі, переглядом останнім ча-
сом заходів безпеки на європейському континенті, де Україна опинилася у центрі подій, а також 
з поглибленням демократичних перетворень в Україні варто очікувати появи фундаментальних 
наукових досліджень із взаємної юридичної відповідальності держави й особи не лише в напрямі 
дотримання прав і свобод людини та громадянина, а й у більш широкій сфері їх взаємодії.

У результаті розгляду цього питання можна зробити такі висновки:
1. Захист прав людини сьогодні є одним із критеріїв ефективності влади, оскільки кожна особа 

вправі домагатися від держави захисту свого порушеного права. Держава, в свою чергу, згідно з 
задекларованими, насамперед на конституційному рівні, гарантіями повинна гарантувати ефек-
тивний засіб правового захисту, передусім у формі незалежного і неупередженого правосуддя;

2. Сучасні умови розвитку України, її прагнення приєднатися до європейського товариства 
цивілізованих країн, здійснення таких кроків, як ратифікація Конвенції і відповідних зобов’язань 
держави є тими основними факторами, які визначають юридичну відповідальність української 
держави по забезпеченню захисту основних прав і свобод людини та громадянина, створенню за-
собів і процедур, вироблення відповідних механізмів у цьому напрямі.
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васецький в. Ю. Інтеграційні процеси в Україні в контексті юридичної відповідальності держави перед 
особою щодо забезпечення прав і свобод людини

У статті досліджено сучасний період розвитку суспільства з позицій захисту прав особи. Зроблено 
акцент на необхідності відповідальності держави перед особою. Розглянуто юридичну відповідальність 
у формі юридичних гарантій по забезпеченню конституційних прав і свобод людини та громадянина. 
Увагу приділено міжнародно-правовим гарантіям. Наголошено на зобов’язаннях у зв’язку з приєднан-
ням України до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Визначено місце і роль 
європейського суду з прав людини у вітчизняному правовому полі. 

Ключові слова: захист прав особи, відповідальність держави перед особою, міжнародно-правові та 
конституційно-правові гарантії.

васецкий в. Ю. Интеграционные процессы в Украине в контексте юридической ответственности госу-
дарства перед личностью по обеспечению прав и свобод человека

В статье исследован современный период развития общества с позиции защиты прав человека. 
Сделан акцент на необходимости ответственности государства перед личностью. Рассмотрена юри-
дическая ответственность в форме юридических гарантий по обеспечению конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Внимание уделено международно-правовым гарантиям. Подчеркнуты 
обязательства в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Определено место и роль Европейского суда по правам человека в отечественном правовом 
поле.

Ключевые слова: защита прав человека, ответственность государства перед личностью, междуна-
родно-правовые и конституционно-правовые гарантии.

Vasetsky V. Integration processes in Ukraine in a context of legal responsibility of the state to the person on 
maintenance of human rights

In articles the modern period of development of a society from a position of protection of human rights is 
investigated. The accent is made on necessity of responsibility of the state to the person. Legal responsibility in 
the form of legal guarantees on maintenance of constitutional human rights is considered. The attention is given 
to international-legal guarantees. Obligations in connection with joining of Ukraine to the European court of 
human rights are underlined. The place and role of the European Court of human rights in Ukraine is defined. 

Key words: human rights, responsibility of the state to the person, international-legal and constitutional-
legal guarantees. 
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ІнТЕГРАЦІЙнО-ФУнКЦІОнАльнИЙ вплИв  
нЕТИпОвИх нОРм пРАвА

Важливим аспектом дослідження державно-правових категорій є їх функціональне призна-
чення, що характеризує природу і сутність цих категорій та їх місце в сучасному суспільстві. 

Не становлять винятку і норми права, багатоманітність яких обумовлює різноманітність напря-
мів їх впливу на суспільні відносини. Інтеграційні процеси, що характеризують сучасне суспіль-
ство та міжнародне співтовариство, обумовлюють актуальність з’ясування функціонального при-
значення нетипових норм права у забезпечені інтегративних процесів у сфері правового впливу.

Майже віковий досвід активного дослідження поняття «функція норм права» і в сучасній науці 
не дозволяє констатувати наявність єдиного погляду на цю проблему. Якщо синтезувати численні 
точки зору з цього питання, то ми побачимо, що в підсумку під функцією норм права розуміють 
або соціальне призначення норм права, або напрями правового впливу на суспільні відносини, 
або і те й інше разом узяте [1]. 

Останнє пов’язано з тим, що як соціальне призначення, так і напрями його впливу на суспіль-
ні відносини не вичерпують собою поняття функції норм права. Якщо під функцією норм права 
розуміти тільки їх соціальне призначення, то таке поняття буде мати дуже загальний характер. 
За розуміння функцій норм права лише як напряму правового впливу на суспільні відносини не 
береться до уваги направляючий момент цієї дії. У зв’язку із цим слід акцентувати увагу на недо-
цільності ототожнення або протиставлення напрямів правового впливу соціальному призначен-
ню права, і навпаки. 

Проблеми функцій норм права неможливо характеризувати як нові для сучасної вітчизняної 
загальнотеоретичної науки, оскільки певний аналіз вони отримали ще у дореволюційний та, осо-
бливо, радянський періоди. 

Метою цієї статті є аналіз інтеграційно-функціонального впливу нетипових норм права. Вод-
ночас не всі питання, що стосуються цієї проблеми, можна вважати вивченими, серед них слід 
назвати питання розуміння і класифікації функцій нетипових норм права.

Під функціями нетипових норм права варто розуміти відносно відокремлені напрями їх дії 
на суспільні відносини та системні властивості (параметри) механізму правового регулювання. 
На нашу думку, можливо обґрунтувати трирівневу систему функцій нетипових норм права: 1) за-
гальний (родовий) рівень охоплює функції, що притаманні всім юридичним нормам; 2) особли-
вий (видовий) — включає функції, що характерні лише для нетипових норм права; 3) конкретний 
(підвидовий) — поширюється на функції, властиві окремим видам нетипових норм права.

Таким чином, нетипові норми права характеризуються особливим статусом і відіграють у ме-
ханізмі правового регулювання важливу системоутворюючу, системоспрямовуючу та системо-
зберігаючу роль, оскільки вони протидіють його розбалансованості, деструктивності, дозволяю-
чи праву функціонувати як єдиному, узгодженому та консолідованому цілому.

Нетипові норми права функціонально спрямовані, з одного боку, на субсидіарне (допоміж-
не) впорядкування суспільних відносин (зовнішній напрям дії), а з другого — на забезпечення, 
підтримку єдності (інтегративності, цілісності) та одноманітності (уніфікованості) дії механізму 
правового регулювання (внутрішній напрям дії). Як наслідок, нетипові правові норми виконують 
такі особливі (видові) функції, як субсидіарно-регулятивну, інтеграційну та уніфікаційну.

Субсидіарно-регулятивна (регулятивно-допоміжна) функція полягає у тому, що нетипові нор-
ми сприяють основним (правоустановчим і правоохоронним) нормам права в упорядкуванні 
суспільних відносин, забезпеченні стабільності в їх функціонуванні, а також організації та під-
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триманні соціальних процесів у гармонійному стані тощо. Нетипові норми права допомагають 
основним нормам надати праву завершеність і повноту, збагачуючи зміст юридичної матерії влас-
ними універсальними нормативними положеннями.

Інтеграційна функція полягає у можливості нетипових норм права виступати у ролі чинни-
ка, який об’єднує, упорядковує й узгоджує юридичні засоби в єдину цілісну систему — механізм 
правового регулювання, створюючи належні умови для ефективного правового упорядкування. 
Нетипові правові норми необхідно інтерпретувати як системоутворюючий органічний елемент, 
закладений в об’єктивному праві як механізм саморегуляції, призначений забезпечити взаємо-
дію окремих його частин. Виконуючи інтеграційну функцію, нетипові норми права забезпечують 
буття головної системної властивості механізму правового регулювання — інтегративності, яка, 
з одного боку, створює якість цієї системи, а з другого — поєднує її компоненти у внутрішньо 
орга нізовану структуру [2, с. 236; 3, с. 28].

Уніфікаційна функція забезпечує орієнтованість нетипових норм на створення передумов 
одно манітного, стандартизованого й універсального правового упорядкування суспільних відно-
син. Означені норми забезпечують гнучкість останнього, мінімізуючи внутрішню суперечливість 
права (потреба його постійного динамічного розвитку та стабільність). Нетипові правові норми 
спрямовані на усунення відмінностей і суперечностей у регулюванні подібних або споріднених 
відносин, узгодження всього юридичного масиву, підпорядкування його певним стандартам, ре-
жимам юридичного впорядкування тощо. Саме нетипові норми права відіграють роль єдиного 
уніфікаційного критерію (еталону) у сфері правового регулювання суспільної життєдіяльності.

Заключним етапом системи функцій нетипових норм права є вивчення функцій їх окремих 
різновидів.

До функцій норм декларацій як різновиду нетипових норм права потрібно віднести: 
• орієнтаційну (спрямовуючу, координаційну), сутність якої полягає у тому, що норми-декла-

рації слугують орієнтиром («компасом») у практичній діяльності суб’єктів права, забезпечують її 
цілеспрямованість, визначають загальну лінію, стратегію правотворчого та правореалізаційного 
процесів, допомагають глибше усвідомити дух нормативного акта [4, с. 161], демонструють його 
зв’язок з іншими нормативно-правовими актами; 

• ідеологічну, яка відображається у тому, що декларативні норми «імплантують» у матерію 
об’єктивного права морально-політичні, ідеологічні й інші загальнозначущі цілі, ідеали, цінності 
соціального розвитку та правової політики держави. У результаті всі норми права й інші юридичні 
засоби пронизуються загальним ціннісно-правовим смислом; 

• прогностичну, змістом якої є передбачення і моделювання на основі норм-декларацій мож-
ливого напряму, характеру й особливостей розвитку механізму правового регулювання та інших 
елементів правової системи в майбутньому на основі минулого і теперішнього досвіду [4, с. 160]. 
Ця функція обумовлена тим, що зміст декларативних норм формулюється з деяким випереджен-
ням дійсності, а тому вони віддзеркалюють і проектують не лише реальні відносини, а й про-
гресивні закономірності, тенденції інтенсивного та пріоритетного розвитку права. Разом із тим 
варто звернути увагу на те, що норми-декларації не тільки прогнозують вектори генези правових 
явищ, а й передбачають певні обмеження на варіанти еволюційного поступу останніх; 

• стимулюючу, яка зводиться до прискорення, ініціювання, породження декларативними 
нормами нових, розвитку, зміну, оновлення та вдосконалення існуючих суспільних відносин.

Функціями норм-принципів є: 
• безпосередньо-регулятивна — норми-принципи в деяких випадках, наприклад, у процесі 

заповнення прогалин у праві, можуть безпосередньо регулювати суспільні відносини. К. Черед-
ниченко вважає, що принципи кримінального законодавства виконують як опосередковане, так 
і безпосереднє регулювання суспільних відносин [5, с. 20]. Проте регулятивні властивості норм-
принципів не можна ототожнювати з регулятивними характеристиками норм права, оскільки 
вони більш абстрактні та не такі активні, матеріальні, ніж у норм. Це забезпечує регулювання 
суспільних відносин із більш високих позицій [6, с. 17]; 

• стабілізаційна (відновлювальна, гомеостатична, корегуюча) — норми-принципи, усуваючи 
прогалини у праві, потенційно зорієнтовані на зміцнення, збереження суттєво важливих для сис-
теми права параметрів, підтримання стабільного й оптимального рівня функціонування механіз-
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му правового регулювання. Норми-принципи є своєрідним загальним знаменником юридичних 
засобів, між якими нерідко є протиріччя. Вони дозволяють адаптувати конкретні норми до реалій 
поточного моменту, умов суспільного життя, що постійно змінюються [4, с. 190]; 

• фільтраційна («бар’єрна») — відображається у тому, що норми-принципи є своєрідною пе-
репоною («фільтром», «бар’єром»), що перешкоджає проникненню у механізм правового регу-
лювання невластивих, несумісних елементів, які можуть зашкодити функціонуванню системи. 
Як слушно зазначають В. Глазирін і В. Нікітинський, правові норми-принципи займають провід-
не, центральне місце в законодавстві, інші норми не можуть їм суперечити [7, с. 92]; 

• субординаційна, яка зводиться до того, що вся система засобів правового регулювання ґрун-
тується та підпорядковується нормам-принципам як засобам більш високого рівня. Дія будь-
якого механізму, в тому числі правового регулювання, здійснюється шляхом взаємодії різних його 
елементів і компонентів [8, с. 12].

На нашу думку, у ролі функцій дефінітивних норм права слід визначити пізнавальну (гносео-
логічну), яка відображається у тому, що за допомогою норм-дефініцій (засобів пізнання) розкри-
ваються суттєві ознаки явищ правової дійсності, окреслюється більш або менш істинне уявлення 
про них. Із цього приводу К. Попа зазначає, що кінцева мета кожного визначення — пізнання, 
дефініція — інструмент опосередкованого дискурсивного пізнання [9, с. 176]. Фактично норми-
дефініції виконують функцію офіційного автентичного «тлумачення» правових категорій; 

• комунікативну, в межах якої дефінітивні норми створюють умови та забезпечують «канал» 
юридично правильного спілкування між різними суб’єктами, суб’єктами й учасниками юридич-
ної практичної діяльності (наприклад, між суддями та прокурорами, захисниками та відповіда-
чами тощо); 

• праксеологічну (практично-прикладну, дидактичну), за якої норми-дефініції сприяють під-
вищенню ефективності та раціоналізації юридичної діяльності. Зокрема, цей різновид нетипових 
норм займає вагоме місце в процесі доказування, а також у навчанні, де вони забезпечують фор-
мування базових знань у процесі характеристики різних компонентів правової системи; 

• формалізуючу, за допомогою якої дефінітивними нормами досягається чітке визначення 
меж правового впорядкування суспільних відносин, компактність, стислість, лаконічність та еко-
номність (скорочення, компресія складних описів) форми права тощо.

Розглянемо форми реалізації функцій норм права. Хоча право і володіє певним ступенем са-
морегуляції, воно в той же час не досягає і не може досягти такого відокремлення, щоб регу-
лювати всі свої процеси самостійно. Звідси, поряд із власним (внутрішнім), воно має зовнішній 
механізм реалізації, що складається з усіх суб’єктів права (громадян, посадових осіб, громадських 
об’єднань, державних органів тощо). Відповідно до форм правового впливу виокремлюють три 
форми реалізації функцій норм права: інформаційну, орієнтаційну та правового регулювання. 

Інформаційна форма реалізації функцій норм права полягає у повідомленні адресатам ви-
мог держави, які стосуються поведінки людей, інакше кажучи, довести до їх відома інформацію 
про те, які можливості є в суспільстві, схвалюються або допускаються державою об’єкти, засоби 
і методи досягнення суспільно корисних цілей, і навпаки, які суперечать інтересам суспільства, 
держави та громадян. Джерела, з яких громадяни отримують інформацію про зміст норм права, 
можуть бути різними: офіційні джерела, засоби масової інформації, юрисконсульти, адвокати, 
інші особи юридичної професії, це можуть бути керівники різних рівнів, друзі, знайомі, роди-
чі, популярна юридична література тощо. Правова інформованість має велике значення, однак у 
сучасному суспільстві її рівень значно відстає від потреб суспільного розвитку і потребує суттє-
вого підвищення. Особливого значення ця обставина має в періоди інтенсивного оновлення за-
конодавства. Тому громадяни об’єктивно потребують отримання правової інформації про чинне 
законодавство, зміни, доповнення, що вносяться до нього, нові закони тощо. Не випадково важ-
ливим завданням є організація юридичного всеобучу як єдиної загальнодержавної програми, яка 
охоплює всі верстви населення.

Наступною, не менш значущою, формою реалізації функцій нетипових норм права є орієнта-
ційний вплив. Річ у тому, що не лише поведінка формується під впливом знання норм права, а й 
формування у громадян позитивних правових установок, які утворюють правову орієнтацію, що 
є наслідком орієнтації правового впливу. Сутність правової установки в правовій сфері можливо 
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визначити як схильність особистості до сприйняття норм права, його оцінки, готовності до здій-
снення дії, що має юридичне значення, або ж як імовірність того чи іншого варіанта поведінки 
(діяльності) у сфері правового регулювання.

Орієнтаційний правовий вплив складається із сукупності правових установок і являє собою 
двоєдиний процес: формування установок — з одного боку, та їх вплив на правову поведінку гро-
мадян — з другого. Центральне місце в системі правового впливу посідає правове регулювання 
[10]. Воно здійснюється за допомогою особливої системи правових засобів, які у сукупності утво-
рюють механізм правового регулювання. 

Ефективність реалізації функцій нетипових норм права у межах цієї форми залежить від 
з’ясування таких принципових положень: 

• умов ефективності регулювання;
• процесу правового регулювання;
• соціальних результатів регулювання.
Умови ефективності правового регулювання поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. 

Об’єктивними умовами є соціально-економічний лад, система господарства, форми власності 
тощо. До суб’єктивних — наукова обґрунтованість необхідності регулювання, вибір оптималь-
ного варіанта регулювання, своєчасність правотворчості, вдосконалення чинного законодавства, 
забезпечення стабільності правового регулювання, ясність, чіткість правових приписів, актив-
ність правозастосовних органів у справі втілення у життя правових приписів та низка інших. 

Процес правового регулювання складається з трьох взаємопов’язаних стадій. Перша — регла-
ментація суспільних відносин (їх врегулювання), тобто розробка і прийняття юридичних норм. 
Друга — виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків (виникнення правовідносин). 
Її зміст полягає у переході від загальних приписів норм до конкретної моделі поведінки конкрет-
них осіб. Третя — завершальна, полягає у реалізації норм права (юридичному результаті регу-
лювання); у фактичному використанні особами своїх суб’єктивних прав, виконанні обов’язків, 
дотриманні заборон. 

Соціальний результат регулювання — це, головним чином, ефект в економічній, політичній 
і духовній сферах. Він може відображатися у закріпленні певних відносин, їх розвитку, викорі-
ненні небажаних явищ.
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Головчук в. м. Інтеграційно-функціональний вплив нетипових норм права
Аналізується процес становлення наукового розуміння функцій норм права у сучасній загально-

теоретичній науці. Обґрунтовано авторське розуміння функцій нетипових правових норм. Запропо-
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новано трирівневу систему функцій цих норм: загальний, особливий та конкретний. Доведено сис-
темоутворюючу, системоспрямовуючу та системозберігаючу роль нетипових норм права в механізмі 
правового регулювання. Спрямованість аналізованих норм визначається через їх допоміжну роль у 
процесі дії права та забезпечення єдності й одноманітності дії права. З’ясовано зміст субсидіарно-
регу лятивної, інтеграційної та уніфікаційної функцій нетипових правових норм. 

Ключові слова: нетипові норми права, функції нетипових норм права, інтеграційно-функціональ-
ний вплив, інтеграція права, класифікація функцій.

Головчук в. н. Интеграционно-функциональное влияние нетипичных норм права
Анализируется процесс становления научного понимания функций норм права в современной 

обще теоретической науке. Обоснованно авторское понимание функций нетипичных правовых норм. 
Предложено трехуровневую систему функций этих норм: общий, особый и конкретный. Доказано 
системообразующую, системонаправляющую и системосохраняющую роль нетипичных норм права в 
механизме правового регулирования. Направленность рассматриваемых норм определяется через их 
вспомогательную роль в процессе действия права и обеспечения единства и единообразия действия 
права. Выяснено содержание субсидиарно-регулятивной, интеграционной и унификационной функ-
ций нетипичных правовых норм.

Ключевые слова: нетипичные нормы права, функции нетипичных норм права, интеграционно-
функциональное влияние, интеграция права, классификация функций.

Golovchyk V. Integration and functional impact of atypical norm of law
The process of becoming a scientific understanding of the functions of law in modern general theoretical 

science. Grounded understanding of copyright law atypical features. A three-level system functions of these 
rules: overall, specific and concrete. Orientation analyzed norms defined by their supporting role in the process 
of law and ensuring the unity and uniformity of the law. It was found the content subsidiary, regulatory, integration 
and custom functions unifikatsiynoyi law.

Key words: custom law, the function of atypical norm of law, integration and functional impact of law, 
classification of the functions.
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СОЦІАльнА РЕГУлЯЦІЯ:  
ІСТОРИЧнА РЕТРОСпЕКТИвА

Багатогранність соціального життя породжує різноманітність соціальних регуляторів суспіль-
них відносин. Соціальні норми створюють цілісну систему регуляторів, за допомогою яких 

здійснюється вплив на свідомість та поведінку суб’єктів. Регулювання — не єдина функція со-
ціальних норм, відмінних від права. Вона — складова оцінного мислення, завдяки якому люди 
і колективи самовизначаються у суспільстві, орієнтуються у конкретних історичних умовах й 
адаптуються до них. Соціальні норми — це стабільні узагальнені оцінки ситуацій, відносин, дій 
людей, що повторюються у певному суспільстві, оцінки, які здатні впливати на поведінку людей 
і суспільні відносини [1, с. 183].

Будь-яке суспільство являє собою цілісний соціальний організм (систему), що відрізняється 
тим або іншим рівнем організованості, урегульованості, упорядкованості суспільних відносин. 
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Із цього випливає, що для кожного суспільства характерна певна система управління (соціальна 
влада) і регулювання поведінки людей за допомогою певних загальних правил (соціальних норм).

Особливістю соціальних норм у додержавний період було те, що вони, по суті, входили в 
саму життєдіяльність людей, забезпечуючи соціально-економічну єдність роду, племені. Це було 
пов’язане з недосконалістю знарядь праці, низькою продуктивністю. Звідси виникала необхід-
ність у спільному проживанні, суспільній власності на засоби виробництва і розподілі продуктів 
на основі рівності. Подібні обставини впливали на природу влади і норми первісного суспільства. 
Так, М. Матузов та О. Малько висловлюють думку про важливість аналізу первісного суспільства, 
оскільки саме суспільство виникло значно раніше за державу. Отже, з метою найбільш повного 
пізнання державно-правових інститутів необхідно охарактеризувати соціальну владу і норми, які 
існували в первісному суспільстві [2, с. 29]. Це важливо ще й з огляду на те, що воно існувало про-
тягом тривалого періоду історії людства (за деякими оцінками — понад мільйон років).

На початку існування людства в первісному суспільстві сформувалася своєрідна соціальна 
орга нізація — первісний лад, який у літературі отримав назву «первісний комунізм». При первіс-
нообщинній, родоплемінній суспільній організації існувала примітивна і в той же час самобутня 
система соціального регулювання, яка була адекватною тодішнім суспільним умовам. Вона відпо-
відала потребам економічної, етичної, психологічної та іншим сторонам соціального життя, була 
у ролі надійно працюючої та ефективно регулюючої системи, яка повною мірою забезпечувала 
об’єктивно обумовлену організованість соціального життя. Особливості цієї системи пов’язані з 
тим, що регулювання спрямоване на забезпечення панування цілого, його пріоритет над індиві-
дуальним, особистим, на згуртування роду та племені. Людина як автономна особистість, по суті, 
не відокремлюється від цілого [3, с. 37–38]. 

Система соціального регулювання у первісному суспільстві була спрямована на забезпечення 
та збереження функціонування цілого (роду, племені), відрізнялася монолітністю, суворістю, на-
віть жорстокістю. Полягала у вигляді суворих і, безумовно, обов’язкових норм, які виражали го-
ловний інтерес людей того часу, внаслідок чого А. Першиц вводить у науковий обіг термін «моно-
норми» [4, с. 213]. Мононорми були і нормами організації соціального життя, і нормами первісної 
моралі, і ритуалами. Так, природний поділ функцій у трудовому процесі між чоловіком і жінкою, 
дорослим і дитиною розглядався одночасно і як виробничий звичай, і як вимога моральності, і як 
веління первісної релігії [2, с. 31].

Система соціального регулювання складалася із мононорм у формі норм-звичаїв, які за свої-
ми регулятивними властивостями мали особливості, зокрема, стосовно послідовності, у якій 
виражалися заборони, дозволи, позитивні зобов’язання. Саме формування норм-звичаїв істо-
рично відбувалося так, що спочатку сформувалися заборони, і лише потім з’явилися позитивні 
зобов’язання і дозволи [5, с. 12–13]. 

Узагальнюючі інтелектуальні компоненти проникали в систему соціального регулювання не 
шляхом надання мононормам і заборонам більш загального характеру, не шляхом вироблення 
принципів регулювання, критеріїв ціннісної орієнтації, а, навпаки, шляхом надання норматив-
ного характеру міфам, сказанням, сагам, билинам та іншим формам суспільної свідомості. Пер-
вісні звичаї усвідомлювалися «частково як традиційні правила поведінки, частково як веління 
надприродних сил, що підлягають сумнівам і критиці» [6, с. 554], що вже надавало відповідним 
правилам характер релігійно-моральних норм. 

Регулятивно-загальний характер первісних норм-звичаїв, при якому вони цілком, без жодних 
винятків, охоплювали всіх членів групи, не був побудований на якій-небудь узагальнюючій ідеї 
або принципі, а був продиктований споконвічністю заборон, їхнім безпосередньо-соціальним 
характером [3, с. 42].

У сучасній юридичній літературі існують дещо інші точки зору стосовно соціального регулю-
вання і ролі права в первісному суспільстві. Так, деякі автори замислюються над питанням, що 
є найбільш адекватною характеристикою первісних суспільств — мононорми чи звичаєве право 
[7, с. 330]. Інколи вважають, що синонімом терміна «звичаєве право» є термін «архаїчне право», 
яке наголошує на його відмінності від сучасного права.

Під звичаєвим правом розуміють самостійний історичний тип права поряд із такими, як 
станове право, формальне право, соціальне право. При цьому звичаєве право не розглядається 
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як санкціоновані державною владою мононорми або звичаї. Вихідним постулатом є така теза: 
де суспільство, там і право. Тим самим виключається детермінуюче значення держави у процесі 
зародження права. Автори вважають, що про феномен права доречно говорити, починаючи із 
ранніх стадій розвитку людського суспільства [7, с. 330].

Деякі вчені вказують на різні сторони виміру архаїчного права. Серед них є такі: оригіналь-
на система архаїчних норм; особлива архаїчна правосвідомість; архаїчний процес судочинства, 
що має яскраво виражену специфіку; спосіб існування людських суспільств в умовах замкненості 
і територіальної відособленості при нерозвинених формах землеробства, скотарства.

Специфічною характеристикою архаїчного права є особливі процесуальні форми розгля-
ду спорів (наприклад, різні двобої) та судових доказів (ордалії). Судом є також суд громадської 
думки. Архаїчний судовий процес включав докази особливого виду. У традиційних безписемних 
культурах документи не могли виконати цю роль. Її виконувала ордалія (або суд божий), яка по-
лягала у випробуваннях вогнем, розпеченим залізом, окропом, отрутою тощо. Цікаво відзначи-
ти таку обставину, на яку звертають увагу прибічники існування архаїчного права в первісному 
суспільстві — вона полягає у тому, що основна мета архаїчного судочинства — це забезпечення 
гармонії у суспільстві засобами примирення сторін.

Вчені зазначають, що «архаїчне (звичаєве) право варто розглядати як окремий історичний тип 
права. У зв’язку із цим проблема виникнення права може бути уточнена і розглядатися як про-
блема виникнення архаїчного права. При цьому концепція мононорми втрачає своє принципо-
ве значення. є сенс розглядати мононорми лише як одну зі значущих характеристик архаїчного 
права» [7, с. 341].

Розвиток виробництва і розподіл праці відтворили різноманітність форм власності, поділ сус-
пільства на класи, касти, стани, обумовили майбутнє виникнення права і держави. Витоками фор-
мування права стають нормативні узагальнення (заборони, дозволи, позитивні зобов’язання), які 
перетворилися на звичайні засоби регулювання первіснообщинного життя. 

Вчені неодноразово відзначають таку суттєву обставину: держава і суспільство частково збіга-
лися у тому, що державний апарат формувався із представників привілейованого стану (кшат рії, 
вільні громадяни, патриції, дворяни), а саме суспільство трималося на державно-правовій регла-
ментації та охороні станових меж і привілеїв [7, с. 47]. Це означає, що в станово-кастовому сус-
пільстві соціальні регулятори практично зливалися із державними. 

О. Лейст обґрунтовує зазначену особливість таким чином, що у Стародавньому світі й Серед-
ньовіччі існували держави кастові, варнові, деспотичні (що спираються на бюрократію і армію), 
рабовласницькі (аристократичні, тиранічні, демократичні, олігархічні), феодальні, у яких пану-
ючий стан здійснював функції державної влади, монархічні (самодержавні або станово-представ-
ницькі), республіканські, теократичні та ін. Особливістю всіх цих держав та їхніх правових систем 
було поглинання суспільства державою, що підтримує його становий розподіл, охороняє кордони 
між станами, втручається у відносини власності, виробництва і побуту. Суспільства Стародавньо-
го світу і Середніх віків були одержавлені в тому плані, що індивід був під владою низки держав-
но-правових заборон, наказів, обмежень, його виробнича та інша діяльність, а також особисте 
життя перебували під постійним контролем посадових осіб, які, у свою чергу, також були зв’язані 
безліччю приписів.

Зміст права станово-кастового суспільства визначався низкою джерел: державою, церквою, 
становими традиціями, звичаями, що сформувалися у громадах. 

Основним принципом реалізації станового права була законослухняність (законопокір-
ність), тобто згідно зі статусом свого стану дотримання заборон, беззастережне виконання 
наказів влади. Підґрунтям законослухняності часто були традиції, релігійно-моральні норми, 
але право станового суспільства завжди було своєрідним наказом зверху: правителем, його чи-
новниками, церквою, богом, хазяїном — тим, хто наділений владою. Право кастово-станового 
суспільства охоронялося державним примусом: порушення численних заборон призводило до 
жорстоких покарань.

Стосовно основних видів соціального регулювання, то основною особливістю станово-кас-
тових суспільств був тісний зв’язок права і релігії. Все право (різне для різних станів або каст) 
ідеологічно спиралося на авторитет релігії, що панує у цій країні. Загальним для всіх станів 
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було канонічне право (у Західній і Центральній європі — особливо після «папської революції»  
XІ–XІІ ст.), що регулює низку істотних відносин середньовічного суспільства.

На нашу думку, в контексті аналізу зазначеного питання слід розглянути джерела формування 
права у різних народів світу того часу. О. Скакун зазначає, що у різних народів світу сформували-
ся різні провідні елементи соціально-юридичного змісту права: прецедент, релігійна норма, нор-
ма-звичай, закон, які в процесі подальшого розвитку народів і держав призвели до формування 
відмінних одна від одної національних правових систем та їхніх типів. Типами правових систем  
(сімей) почали називати правові системи держав, у яких переважали спільні риси, вихідні еле-
менти, зокрема спільне джерело (форма), права: закон (нормативно-правовий акт), судовий пре-
цедент, релігійна норма, норма-звичай [8, с. 213].

Норми-звичаї у процесі повторення ситуацій набували значення зразків, моделей, ставали за-
гальною нормою. Вони були провісниками прецедентного права, представниками якого в той час 
(як і сьогодні) є перш за все Англія, США, Канада, Австралійській Союз та інші країни, що утво-
рюють сім’ю прецедентного права. У країнах континентальної європи з розвитком писемності 
поряд зі звичаєвим правом виникають норми, встановлені актами короля, князя, їх чиновників, 
які названі законами.

Релігійно-традиційні правові системи виникали у країнах азіатського континенту (Іран, Ірак), 
де у формуванні права, поряд зі звичаями, велике значення відігравали і тепер відіграють норми 
релігії в релігійно-доктринальній інтерпретації.

У низці держав Африки, Латинської Америки, Азії право формувалося на ґрунті норм-звичаїв 
і традицій общинного побуту (традиційно-общинне право) — вони створили традиційно-общин-
ні правові системи. Останній тип поділяється на підтипи: далекосхідно-традиційний (основні 
групи — китайська, японська), релігійно-общинний (мусульманська, індуська, іудейська, хрис-
тиянська групи), звичаєво-общинний (африканська група) [8, с. 214].

Станове суспільство у Західній і Центральній європі починає руйнуватися у XV–XVI ст. Охо-
рона і відтворення станово-феодальних відносин стали перешкодою на шляху промислового, на-
укового, культурного прогресу, засобом припинення всього нового, нетрадиційного, незвичного. 
Мала рухливість феодальних структур, їхня нездатність пристосуватися до нових соціокультурних 
умов, «виродження» привілейованих станів і посилення тягаря, що лежав на податних суспільних 
групах, призвели до соціокультурних потрясінь XVІ–XVІІІ ст. [1, с. 134].

Епоха Просвітництва і Реформації була одночасно і часом заміни станового-кастового сус-
пільства громадянським. Ці події супроводжувалися революційними потрясіннями, але хід історії 
був незворотним.

В епоху становлення громадянського суспільства стали формуватися якості сучасної представ-
ницької держави, що істотно відрізняють його від держав станово-кастових суспільств. При ста-
ново-кастовому ладі держава практично збігалася з якоюсь частиною суспільства і була відособ-
лена від основної частини населення. У Новий час широкого визнання набуло поняття держави, 
відмінної від суспільства.

Із національних правових систем утворюються правові сім’ї, що об’єднуються на основі 
подібно сті таких ознак: структура права, юридична практика, джерела права, правова ідеологія. 
При цьому в широкому розумінні під правовою системою, за визначенням українських учених, 
розуміють складне правове явище, яке містить у собі основні конструктивні елементи й підходи, 
за допомогою яких досягається кінцева мета правового регулювання [9, с. 574]. 

У сучасному світі існує низка правових систем, зокрема, романо-германська, англосаксонська 
правові сім’ї, правові системи мусульманського, індійського, індуського права та ін. Кожна із них 
має власні джерела права, що є витоками законності та правопорядку, а також механізми конт-
ролю і примусового виконання. Більшість правових систем є відображенням певного правового 
устрою, вони співвідносяться як одиничне, особливе і загальне та демонструють як унікальність 
та неповторність тих чи інших законів, так і універсальність, що характеризує напрям міжнарод-
ної координації правових дій. Кожній державі притаманний той чи інший тип права, сутність і 
зміст якого мають вирішальне значення для характеристики її правової системи [10, с. 37–38]. 

Правова система кожної держави має свою специфіку, структуру, мету, формується у певний 
історичний час, у конкретному регіоні, характеризується національними особливостями.
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Можна зробити висновок, що на кожному етапі розвитку суспільства у часі воно потребує 
не тільки соціального, а й певного правового регулювання. У сучасному світі певний рівень 
правового регулювання обумовлений необхідністю реалізації розвитку людини, забезпечення її 
невід’ємних прав і свобод, можливостей для її прояву, активності і функціонування.

У сучасних умовах розвитку українського суспільства та розбудови правової держави спостері-
гається тенденція до розширення сфери правового регулювання, що обумовлено не лише транс-
формаційним характером розвитку суспільства, а й тим, що з’являються нові суспільні відноси-
ни, які потребують адекватного правового регулювання.

Отже, в умовах глобалізації, взаємної інтеграції з’являється необхідність застосування адек-
ватних засобів регулювання суспільних відносин. Серед таких засобів для підвищення ефектив-
ності механізму дії права все більша увага науковців спрямовується до апробовуваного практикою 
використання нетипових регуляторів суспільних відносин, зокрема: правових презумпцій, право-
вих фікцій і правових аксіом, які базуються на основоположних принципах права, а необхідність 
застосування нетипових регуляторів суспільних відносин у різних правових системах, просторо-
во-темпоральних вимірах залежить від досконалості системи правового регулювання, ступеня 
нормативного упорядкування суспільних відносин, розвитку юридичної техніки тощо. Нетипові 
регулятори суспільних відносин виявляються дієвими соціальними регуляторами у складних або 
нестандартних ситуаціях, коли використання загальновизнаних механізмів з метою встановлен-
ня об’єктивної істини є неможливим, недієвим, неконструктивним.
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Гольцова О. Є. Соціальна регуляція: історична ретроспектива
У статті аналізуються особливості історичного розвитку соціальної регуляції на певних етапах ге-

незису суспільства. Соціальна регуляція, розвиваючись і змінюючись, проявляється у межах певних 
правових систем, які об’єднуються у відповідні правові сім’ї. Зроблено висновок щодо необхідності 
взаємодії нетипових регуляторів суспільних відносин із традиційною правовою регуляцією задля під-
вищення механізму дії останньої.

Ключові слова: соціальна регуляція, нетипові регулятори суспільних відносин, правова система, 
норми-звичаї, традиції.

Гольцова О. Е. Социальная регуляция: историческая ретроспектива
В статье анализируются особенности исторического развития социальной регуляции на 

определенных этапах генезиса общества. Социальная регуляция, развиваясь и изменяясь, проявля-
ется в рамках определенных правовых систем, которые объединяются в соответствующие правовые 
семьи. Сделан вывод о необходимости взаимодействия нетипичных регуляторов общественных отно-
шений с традиционной правовой регуляцией для повышения механизма действия последней.

Ключевые слова: социальная регуляция, нетипичные регуляторы общественных отношений, право-
вая система, нормы-обычаи, традиции. 
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In the scientific article, we analyze the historical development of social regulation at certain stages of 
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are combined in an appropriate legal family. We concluded that the need for interaction atypical regulators of 
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ДЕТЕРмІнАЦІЯ пРОТИпРАвнОЇ пОвЕДІнКИ  
ЯК пОКАЗнИК ЦІннІСнИх ОРІЄнТАЦІЙ  

У СУСпІльСТвІ

Суспільство — це основа людського буття, система координат, в якій існує особа і яка визначає 
умови його буття. До їх обсягу належить безліч показників, які певним чином характери-

зують конкретно взяте суспільство на певному етапі його розвитку, відображають пануючі в ньому 
цінності, вподобання, пріоритети, моральні, культурні та правові переконання. Особливістю со-
ціального виміру є його внутрішня системність і тісний зв’язок її елементів, чинників та характе-
ристик, що постійно взаємообумовлюються. Сучасне українське суспільство перебуває на етапі 
глобальних соціальних зрушень і перебудови усієї системи, підриву вкорінених механізмів, що 
залишилися ще з часів радянського панування, побудови нових, ефективніших, які відповідають 
вимогам часу, світовим традиціям і мультикультурним цінностям.

Традиційно одним із найсуттєвіших критеріїв будь-якого соціуму є стан дотримання у ньому 
законності, а конкретніше — рівень злочинності. Застосування саме такого показника для харак-
теристики рівня законності є оптимальним, адже дотримання закону є постійним станом, а його 
порушення — винятком із нього. Означений підхід сприяє кількісному виразу протиправних ді-
янь, можливості їх систематизації, дослідженню та визначенню шляхів подолання.

Суспільний рівень протиправної поведінки, як і всі інші соціальні явища, не має спонтанної 
природи, а є наслідком впливу специфічних факторів, які надають йому негативного значення. 
Формування протиправної поведінки — комплексний і багатоетапний механізм, на кожній ста-
дії якого визначається модель активності суб’єкта. На нашу думку, аналіз причин злочинності, 
який останнім часом є досить поширеним напрямом наукового пізнання, не може вважатися 
завершеним без врахування механізму його детермінації. Так само характеристика детермінації 
протиправної поведінки служить індикатором суспільних цінностей, переконань, що, безсум-
нівно, відображається на інтеграційних процесах всіх рівнів і напрямів. До того ж, як стверджує 
Н. Маркова, протиправна поведінка є показником рівня демократії в державі. Чим вище рівень 
демократії в суспільстві, тим вище рівень зареєстрованої протиправної поведінки. У тоталітар-
них державах такий рівень значно нижче. При цьому права і свободи реально більшою мірою 
порушуються та утискаються в антидемократичних суспільствах [1, c. 9]. Таким чином, метою 
цього дослідження є аналіз факторів детермінації протиправної поведінки в контексті їх впливу 
на ціннісні орієнтації в суспільстві.
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У сучасній науці проблематика факторів протиправної поведінки стала об’єктом дослідження 
В. Кудрявцева, Н. Маркової, О. Ратінова, Л. Фомічової, А. Штанька, В. Щербакова та ін. Втім, 
вважаємо, що незважаючи на велику доктринальну та наукову базу, окремого висвітлення по-
требує питання суспільного буття детермінант протиправної поведінки та їх впливу на сучасну 
аксіосферу.

Характеристика обраного предмета пізнання визначає необхідність у понятійній визначеності 
категорій неправомірної та протиправної, злочинної і неправомірної поведінки, а також усіх по-
хідних від них термінів. Така потреба обумовлена синонімічним характером наведених понять. 
Незважаючи на спільний для них негативний зміст, всі визначені види поведінки мають різну 
мету, передумови та рівень невідповідності праву.

 Вважаємо, що зазначені терміни доцільніше за все розділяти за критеріями ініціативності, 
суб’єктивного ставлення до вчинюваних дій, соціальної значущості та правовими наслідками. 
Наприклад, Н. Маркова, застосовуючи наведений підхід, визначає неправомірну поведінку як за-
гальну стосовно протиправної та злочинної і яка включає всі варіанти вчинків, які тією чи іншою 
мірою не узгоджуються із правовими приписами. Науковець розглядає в аспекті неправомірної 
поведінки її так званий правопасивний вид, тобто такий, що не містить безпосередньо проти-
правного характеру, однак не реалізує правові норми у формах дотримання, виконання і викорис-
тання. Натомість протиправна поведінка відображається у діях або бездіяльності, що порушують 
приписи переважно охоронних норм права і є найбільш значущим за соціальними наслідками 
типом неправомірної поведінки. Одним з її видів є правопорушення — діяння, що суперечить 
правовим заборонам або виражене в невиконанні обов’язку і є загрозою системі публічних цін-
ностей, за яке передбачено юридичну відповідальність [1, c. 8, 14].

Отже, неправомірною визначається та поведінка, яка не відповідає правовим приписам,  
однак прямо їх не порушує. На нашу думку, такий вид правової активності недоцільно досліджу-
вати на предмет закономірностей впливу на ціннісні орієнтації в суспільстві з тієї причини, що 
правопасивна поведінка позначає лише рівень правового інфантилізму та байдужості. Такий стан 
є дуже нестабільним і перебуває на межі правомірного, є мінливим і нестійким. Саме тому, на 
наше переконання, така поведінка не може бути об’єктом нашого дослідження. Натомість де-
термінація протиправної поведінки викриває соціально-правові фактори, що мають великий 
потенціал впливу, тобто здатність подолати правові установки щодо невідворотності покарання, 
необхідності дотримання правомірної поведінки та ін. Отже, природа протиправної поведінки 
має бути досліджена через призму її суспільного походження і цивілізаційної обумовленості.

На нашу думку, для досягнення цілей дослідження необхідне застосування комплексної ка-
тегорії, яка, по-перше, відображатиме сукупний обсяг усіх правопорушень, а по-друге, матиме 
характер загальносуспільного явища, елемента соціальної системи, що характеризує протиправні 
діяння як суспільне явище та частину соціальних процесів. Таким універсальним терміном, на 
наше переконання, можна вважати правопорушуваність — соціальне явище, що являє собою сис-
тему (сукупність) конкретних правопорушень. Це один із видів соціального відхилення [2, c. 631].

Сучасна наука оперує значною кількістю поглядів на становлення протиправної поведінки. Зо-
крема, вона віднайшла соціально обумовлену причинність походження злочинності, тобто саме 
соціальні та соціально-правові діяння негативного змісту визнано найістотнішими передумова-
ми злочинності. Такий підхід підтримує А. Штанько, зауважуючи, що найважливішим завданням 
у боротьбі з правопорушеннями є їх попередження та усунення причин і умов, які породжують 
шкідливі й небезпечні для суспільства діяння або сприяють їх вчиненню. Для вирішення влас-
не проблеми виникнення і поширення причин зростання правопорушень в Україні, як зазначає 
автор, необхідно сконцентрувати увагу на вирішенні проблем усього суспільства (економічних, 
соціальних, правових), здійснення цілісної, конструктивної, науково та практично обґрунтованої 
державної програми профілактики і попередження правопорушень [3, с. 93]. 

На думку В. Щербакова, саме взаємодія особистості і ситуаційних чинників зовнішнього се-
редовища є тим механізмом, який призводить до вчинення злочину. У результаті виникає про-
цес безперервної взаємодії і перетворення, в якому суб’єкт, діяльність і ситуація обумовлюють 
один одного [4, с. 19–20]. Хоча, на нашу думку, більш традиційним і методологічно виваженим 
є застосування термінів «об’єктивні та суб’єктивні» фактори замість запропонованих автором 



159• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Гончарук А. П. Детермінація  протиправної поведінки як показник ціннісних орієнтацій у суспільстві

«особистісних і ситуаційних». Цікаву думку з приводу взаємопов’язаності цих факторів наводить 
А. Штанько. На його думку, тільки об’єктивних або лише суб’єктивних причин правопорушень у 
суспільстві не існує. Більшість антисоціальних детермінант має об’єктивно-суб’єктивний харак-
тер, тобто причини правопорушень формуються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх пе-
редумов. Реалізуються причини лише за наявності сприятливих зовнішніх умов, що виступають 
каталізаторами протиправної поведінки людей. Причини вчинення правопорушень, передумови 
їх виникнення, формування і розвитку та умови на підставі їх реалізації тісно взаємозв’язані та 
діють комплексно [3, с. 93].

Таким чином, ми можемо погодитися з тим, що соціально обумовлені фактори протиправ-
ної поведінки втілюються у формі індивідуальних, або суб’єктивних, та соціально-правових, 
або об’єктивних, явищ. Спільною для них ознакою є наявність негативного характеру. Конкре-
тизуємо — саме явище, що має значення детермінанти протиправної поведінки, може бути не 
соціально шкідливим (хоча зазвичай так воно і є), однак його змістовне наповнення, що в про-
цесі становлення поведінки спрямується на свідомість суб’єкта, містить певну негативну, тобто 
соціально шкідливу чи протиправну ідею. На думку І. Максимової, всі елементи правосвідомості 
прийнято розподіляти на позитивні та негативні. До позитивних належать такі елементи, які за 
своїм змістом відповідають сенсу норм права і призводять до формування правомірної поведінки, 
а до негативних — елементи, які за своїм змістом не відповідають сенсу норм права і, як правило, 
викликають формування протиправної поведінки [5, с. 15].

Один із переважаючих у юриспруденції підходів до передумов злочинності полягає у єдності 
таких факторів: кризовий стан українського суспільства, невизначеність соціального становища 
і нерівномірний розвиток правової системи; нестабільна діяльність законодавчої влади; конф-
ронтація гілок влади, що супроводжується постійною зміною урядів; відсутність чітко визначеної 
стратегії розвитку України; нерозвиненість громадянського суспільства, низький рівень правової 
культури та правовий нігілізм; повільне утвердження якісно нової правової свідомості та ідеоло-
гії; прискорене руйнування традиційних правоохоронних структур та інших інститутів і вкрай 
повільне створення нових; неадекватна реакція на порушення соціальних, культурних та інших 
прав, а часом бездіяльність у цьому напрямі державних і недержавних структур, особливо проф-
спілок, творчих спілок та інших громадських організацій тощо [6, с. 161–163].

Інші автори вважають за обґрунтоване застосовувати більш масштабний погляд на причин-
ність правопорушень. Наприклад, Д. Рукавішніков виокремлює п’ять причинних комплексів, 
що детермінують безпосередню проблематику правомірної поведінки: економічний; соціаль-
но-побутовий; державно-правовий; духовно-моральний; алкоголізм, наркоманія і токсикома-
нія [7, с. 23]. На думку Л. Фомічової, найбільш сильними деструктивними факторами право-
вої поведінки в сучасному суспільстві є опір закону, правовий нігілізм, блокування принципу 
громадянського консенсусу, деформування громадської думки [8, с. 13]. Насправді такий підхід 
також має сенс, адже він дозволяє дослідити становлення негативних тенденцій у суспільстві 
від загального до конкретного.

На рівні з суспільними проблемами сучасні дослідники-правознавці приділяють суттєве зна-
чення психологічним аспектам правової поведінки. Зокрема, І. Максимова розглядає психоло-
гічне підґрунтя правової, у тому числі й протиправної, поведінки через категорію спрямованості 
правосвідомості — сукупності психологічних та ідеологічних елементів правосвідомості, які ви-
значаються у готовності особистості до певного виду правової поведінки (правомірної або проти-
правної) [5, с. 15].

Існування негативних елементів правосвідомості є об’єктивно-суб’єктивною реальністю, яка 
обумовлена безліччю різних факторів. Деформація правової свідомості як суспільне явище обу-
мовлена негативними процесами соціального середовища, що мають глибокі історичні корені, 
різні форми вияву і є результатом негативного впливу чинників економічного, політичного, мо-
рального, організаційного, правового та іншого характеру. До них належать: наявність прогалин і 
протиріч у праві; невідповідність правових вимог соціально-економічним умовам; ступінь внут-
рішньої лояльності суб’єкта до вимог конкретних норм права; ступінь залученості особистості в 
соціальні процеси, її функціональної відповідальності, правової інформованості тощо [9, с. 208]. 
Для подолання деформації правосвідомості необхідно з’ясувати її сутність, виявити та усунути 
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причини, які породжують протиправне явище, а також зміни, спрямовані на підвищення рівня 
правової свідомості і, відповідно, формування соціально активної правомірної поведінки особис-
тості в юридично значущих ситуаціях [5, c. 19].

Отже, ми з упевненістю можемо стверджувати, що детермінація протиправної поведінки є 
складним, комплексним і багатоетапним процесом, в який залучено соціальні, правові, пси-
хологічні чинники та фактори, що мають негативний зміст, формуючи в свідомості індивіда 
відповідну модель поведінки. Характерним для цих явищ є певний ціннісний елемент, тобто 
смислове значення для суб’єкта. Варто погодитися, що на становлення правової поведінки на-
вряд чи матиме вплив явище, яке перебуває поза увагою індивіда та до якого він ставиться бай-
дуже. Саме тому ми можемо стверджувати про ціннісний характер детермінант протиправної 
поведінки. 

Відповідно до аксіологічно-правових теорій цінностями є узагальнені уявлення про бажані 
блага, об’єкти, які мають значення для людини і є предметом її бажань, прагнень, інтересу. Вони 
є своєрідними вихідними даними, що сприймаються інтелектуально й емоційно, спонукають 
суб’єктів до їх збереження, володіння ними і діяльності на їх основі. 

Процес засвоєння особистістю цінностей є формуванням у нього відповідних установок, 
які безпосередньо впливають на вибір характеру поведінки [7, c. 13]. Спрямованість установки 
суб’єкта і його діяльності на реалізацію чи досягнення певної цінності називається ціннісною 
орієнтацією [10, c. 137]. Завдяки ціннісним правовим орієнтаціям особистість долучається до 
концептуальної сторони політичного суспільства, отримує систематизовані уявлення про політи-
ку, справедливість, демократію, правові гарантії особистих прав і свобод тощо [8, c. 22].

Традиційно в юридичній літературі категорія правових цінностей пов’язується саме з право-
мірною поведінкою. Н. Галустян визнає, що формування соціально-корисної поведінки відбу-
вається під впливом ціннісно-правових орієнтацій і світоглядних ідеалів особистості, під дією 
яких особа здійснює правову активність [11, c. 13–14]. Це, безсумнівно, є логічним і методологіч-
но правильним підходом. Втім, на нашу думку, необхідно абстрагуватись від змістовного зв’язку 
явища цінностей та їх позитивного змісту. Умовно кажучи, цінність це те, що має значення для 
суб’єкта. 

Ціннісний зміст факторів протиправної поведінки має подвійне значення. По-перше, зав-
дяки персональним переконанням і бажанням індивіда вони реалізують вплив на становлен-
ня його активності. По-друге, чим більшою ефективністю характеризується певний фактор, 
тим вище його соціальна значущість, тобто вага та значення на загальносоціальному рівні. 
Саме в такий спосіб детермінанти протиправної поведінки характеризують ціннісні орієнта-
ції суспільства. Впливаючи на систему ціннісно-правових орієнтацій громадян, змінюючи і 
коригуючи її відповідно до сучасних умов існування і життєдіяльності, держава здатна управ-
ляти поведінкою своїх суб’єктів права та здійснювати визначальний вплив на рівень право-
мірності в країні.

Таким чином, фактори детермінації протиправної поведінки є негативним, однак невід’ємним 
елементом соціальної системи, які не лише впливають на механізм становлення активності  
індивідів, а й характеризують саме суспільство, якість його існування і процеси, що відбуваються 
у ньому. На нашу думку, юриспруденція має спрямувати свій дослідницький потенціал не лише 
на способи подолання таких факторів, а й на осмислення їх ролі в становленні сучасного соціуму. 
На жаль, нині подолати більшість із негативних чинників протиправної поведінки неможливо, 
зважаючи на перехідний етап становлення нашої державності та національної самосвідомості. 
Знання про них матиме позитивний вплив на пошук ефективних механізмів підвищення рівня 
правомірності поведінки в суспільстві.
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Гончарук А. п. Детермінація протиправної поведінки як показник ціннісних орієнтацій у суспільстві
У статті розглядається проблематика факторів становлення протиправної поведінки. Обґрунто-

вується їх соціальна природа. Автор звертає увагу на необхідність дослідження соціального значення 
детермінант протиправної поведінки як показника демократичності держави. Досліджуються актуаль-
ні погляди на типологію факторів протиправної поведінки. Зауважується на аксіологічному аспекті 
чинників протиправної поведінки. Наголошується на впливі протиправної поведінки та її факторів на 
суспільство і визначається їх ціннісний зміст.

Ключові слова: протиправна поведінка, детермінація поведінки, цінності, правосвідомість.

Гончарук А. п. Детерминация противоправного поведения как показатель ценностных ориентаций  
в обществе

В статье рассматривается проблематика факторов становления противоправного поведения. 
Обосновывается их социальная природа. Автор обращает внимание на необходимость исследования 
социального значения детерминант противоправного поведения как показателей демократичности 
государства. Исследуются актуальные взгляды на типологию факторов противоправного поведения. 
Внимание уделяется аксиологическому аспекту факторов противоправного поведения. Акцентирует-
ся на воздействии противоправного поведения и его факторов на общество, определяется их ценност-
ное содержание.

Ключевые слова: противоправное поведение, детерминация поведения, ценности, правосознание.

Goncharuk A. Determination of illegal behavior as an indicator of value orientations in society
The article focuses on the problems of formation of illegal behavior and its factors. Substantiates their social 

nature. The author draws attention to the need to study the determinants of social values as indicators of illegal 
behavior democratic state. Explores current views on the typology of factors of illegal behavior. Notes about the 
axiological aspect of factors of illegal behavior. Focuses on the impact of the illegal behavior and the factors on 
society.

Key words: illegal behavior, determination of behavior, values, sense of law.
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СОЦІАльнА ФУнКЦІЯ СУЧАСнОЇ ДЕРЖАвИ:  
ОСнОвнІ пІДхОДИ ДО РОЗУмІннЯ

У сучасних умовах реформування багатьох сфер суспільного життя в Україні характер процесів, 
що розгорнулися в економічній, політичній, соціальній та інших важливих сферах соціаль-

ного буття, суттєво впливає на «арсенал» дослідницької методології, який використовується у 
будь-якому науковому дослідженні. При цьому якщо вести мову про юридичну науку загалом, то 
у цьому випадку першочергове значення в ній має саме теорія держави і права як фундаментальна 
загальнотеоретична юридична наука, до основних завдань якої належить визначення цілей, зав-
дань, принципів, функцій пізнання різноманітних державно-правових явищ, створення необхід-
ного категоріального апарату, визначення найраціональніших засобів і способів для створення 
ефективної правової, соціальної держави, удосконалення громадянського суспільства, а також 
механізму захисту прав і свобод людини тощо.

Сучасні суспільно-державні трансформації, які мають місце в Україні, відображаються прак-
тично в усіх важливих сферах і галузях соціального життя (економіка, політика, культура, освіта 
й наука тощо). У зв’язку з цим у сучасній гуманітарній науці, у тому числі юридичній, переосмис-
люється чимало понять і категорій, які мають тривалу історію свого наукового осмислення. Не є 
винятком і наука «теорія держави і права», яка становить методологічну основу всієї юриспруден-
ції взагалі. Зокрема, у межах сучасної вітчизняної та зарубіжної загальнотеоретичної юридичної 
науки зазнають переосмислення такі поняття, як «держава», «громадянське суспільство», «функ-
ції держави», «права людини», «правова система» і, безумовно, «соціальна функція держави», 
зміст якого у нинішніх глобалізаційних реаліях суттєво еволюціонує.

Необхідно зазначити, що проблематика функцій сучасної держави, у тому числі соціальної, 
відображена у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких слід назвати О. Бер-
мічеву, В. Бульбу, В. Волинця, О. Зайчука, А. Краковську, С. Коробова, О. Лощихіна, О. Малька, 
М. Матузова, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришина, О. Родіонову, Ю. Шемшученка та ін. 
Не применшуючи ролі та значення наукового доробку вказаних учених, потрібно констатувати, що 
сучасні трансформаційні реалії, які відбуваються, зокрема в українській державі, об’єктивно вима-
гають переосмислення сутності її соціальної функції, щоб на цій основі сформулювати відповідні 
рекомендації для удосконалення державного регулювання соціальної сфери життя громадян.

Метою цієї статті є визначення основних підходів до розуміння соціальної функції сучасної 
держави.

Функції держави — це основні напрями діяльності держави, за допомогою яких забезпе чується 
вирішення цілей і завдань, які стоять перед нею. Саме у функціях виявляється сутність конкрет-
ної держави, її природа та соціальне призначення. Інакше кажучи, функції покликані відобража-
ти ту діяльність держави, яку вона повинна здійснювати, щоб вирішувати поставлені перед нею 
завдання. Однією з таких функцій держави є соціальна, яка втілюється через соціальну політи-
ку держави. Як зазначає О. Родіонова, соціальна політика — один із найважливіших напрямів, 
складова частина внутрішньої політики держави. Вона покликана забезпечити розширене відтво-
рення населення, гармонізацію суспільних відносин, політичну стабільність, суспільну злагоду, і 
реалізується через державні рішення, соціальні заходи і програми. Саме вона забезпечує взаємо-
дію всіх сфер життєдіяльності суспільства у вирішенні соціальних проблем, проявляючи власти-
вості універсальності (всеосяжний характер дії соціальної політики на всі сторони соціального 
відтворення людей), та атрибутивності (здатність поєднуватися з будь-якими суспільними від-
носинами, феноменами і сферами). Реальна соціальна політика визначається властивостями, що 



163• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави: основні підходи до розуміння

сформувалися в історії, конкретними умовами епохи, особливостями економічного, політичного 
і культурного розвитку суспільства, імовірнісними й інформаційними чинниками її формування. 
З плином часу соціальна політика розширювала як об’єкти свого впливу, так і їх зміст, оскільки 
відбувалося поступове зростання масштабів державного втручання у суспільні процеси. Нині со-
ціальна політика вже не обмежується окремими категоріями населення, а її прямим об’єктом є 
життєві умови практично всіх соціальних і демографічних груп. Соціальна політика сьогодення 
все більше прагне не просто коригувати негативні соціальні наслідки економічного розвитку, а й 
запобігати їм, зосереджуючи свою увагу на виконанні конструктивної функції, пов’язаної з со-
ціальною профілактикою і позитивним вдосконаленням окремих елементів і всієї пануючої сис-
теми [1, с. 111–112].

Якщо звернутися до вітчизняних і зарубіжних наукових праць, присвячених дослідженню 
проб лематики соціальної функції держави, то можна побачити, що вона розглядається з різних 
методологічних позицій.

Зокрема, О. Бермічева констатує, що соціальну функцію держави можна розглядати з точки 
зору широкого і вузького підходу. Так, у широкому розумінні соціальна функція держави являє 
собою такий основний напрям діяльності держави, який покликаний забезпечити соціальний за-
хисті забезпечення, охорону здоров’я та нормальні умови життя для всього населення (передусім 
для тих категорій громадян, які внаслідок різних обставин та об’єктивних умов не можуть повно-
цінно працювати), а також пов’язаний із виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, бу-
дівництво доріг, житла, роботу транспорту і зв’язку тощо. У вузькому значенні соціальна функція 
держави, на думку О. Бермічевої, означає лише соціальний захист громадян, під яким слід розумі-
ти напрям діяльності держави, пов’язаний із соціальним забезпеченням громадян, формами яко-
го є соціальне страхування, у тому числі пенсійне, та соціальна допомога, а також забезпеченням 
достатнього життєвого рівня кожної окремої людини [2, с. 9].

Таким чином, широке розуміння соціальної функції держави охоплює весь спектр її діяльнос-
ті, спрямованої на реалізацію соціальної політики загалом, тобто всю систему заходів, які здій-
снюються державою та спрямовані на поліпшення якості життя громадян у різних сферах жит-
тєдіяльності суспільства. У такий спосіб соціальна функція держави включає в себе надзвичайно 
широке коло об’єктів державного впливу і пов’язана не лише з реалізацією громадянами своїх 
соціальних прав, а й, принаймні, економічних та культурних тощо. Вузьке розуміння соціальної 
функції держави пов’язане, по-перше, з реалізацією лише соціальних, у тому числі трудових прав 
громадян (наприклад, право на працю, соціальне забезпечення тощо), і, по-друге, з соціальним 
забезпеченням певних категорій громадян, які внаслідок тих чи інших життєвих обставин опини-
лися у складному матеріальному становищі.

Необхідно зауважити, що більшість сучасних вітчизняних і зарубіжних учених досліджують 
соціальну функцію з точки зору широкого розуміння. Так, на думку А. Краковської, під соціаль-
ною функцією держави потрібно розуміти один з основних елементів у загальній системі функ-
цій сучасної держави, що викликана об’єктивною суспільною потребою в державному регулю-
ванні соціальних відносин, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту і безпеки громадян 
держави, гарантуванням розвитку системи охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення, 
пом’якшенням соціальної напруги, підвищенням рівня соціальної злагоди в суспільстві, забез-
печенням і захистом соціальних прав людини і громадянина [3, с. 4].

Існують і більш стислі визначення, хоча й широкі за своїм змістом. Так, на думку російського 
дослідника С. Коробова, соціальна функція держави — це один з основних напрямів її діяльності, 
що здійснюється у соціальній сфері суспільних відносин з метою забезпечення гідного рівня життя 
громадян, вирішення соціальних протиріч і реалізації узгоджених інтересів громадян на основі ви-
знаних у певному суспільстві та законодавчо закріплених соціальних стандартів [4, с. 5–6]. С. Олей-
никова вважає, що соціальна функція держави — це «напрям її організаційно-правової і практичної 
діяльності, за допомогою якого здійснюється регулювання рівня життя і процесів реалі зації соці-
ально-економічних прав особи в обсязі, адекватному конкретному етапу розвитку суспільства і дер-
жави» [5, с. 21–22].

Що ж до вузького розуміння соціальної функції держави, то слід зазначити, що на сучасному 
етапі державно-правового розвитку воно поступово втрачає своє значення, оскільки навіть ті до-
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слідники, які у змісті соціальної функції виокремлюють насамперед соціальний захист громадян, 
все ж погоджуються із тим, що вона містить й інші складові соціальної політики держави загалом. 
Так, російські вчені О. Малько та М. Матузов розглядають соціальну функцію держави передусім 
з точки зору соціального захисту громадян, що, на їх думку, полягає у такому напрямі діяльності 
держави, який покликаний забезпечити нормальні умови життя для суспільства та соціальний 
захист особистості. Інакше кажучи, зміст соціальної функції держави, на думку цих вчених, вира-
жається у комплексі заходів, за допомогою яких держава надає різні соціальні послуги передусім 
тим громадянам, які внаслідок різних об’єктивних причин не можуть самостійно себе утримува-
ти, забезпечуючи тим самим їх соціальну підтримку. Водночас О. Малько та М. Матузов визнають 
той факт, що, виконуючи цю функцію, держава покликана підтримувати такі життєво важливі 
сфери суспільного життя, як будівництво житла, охорону здоров’я, розвиток транспортної інф-
раструктури тощо [6, с. 58–59].

Слід зазначити, за будь-якого з названих підходів до розуміння соціальної функції держави 
її об’єктом є соціальна сфера життя суспільства, зміст якої, на нашу думку, потребує уточнення 
в контексті розгляду методологічних засад дослідження соціальної функції держави. При цьому 
головне питання полягає в тому, яким чином відрізнити соціальну сферу життя суспільства від 
економічної, політичної, культурної тощо.

Попри тривалу дискусію у науковій літературі, передусім філософського та соціологічно-
го напрямів, питання про специфіку соціальної сфери, соціальних відносин між людьми й досі 
немає остаточної відповіді. Так, наприклад, на думку деяких науковців, соціальні відносини 
«охоп люють явища та процеси, пов’язані з формуванням та функціонуванням таких систем, як 
різноманітні людські спільноти й організації, а також особистість в її взаємозв’язку з соціумом. 
Цей взаємозв’язок виражається у процесах змін безпосередніх умов життя людей (для вдоско-
налення яких розробляються і реалізуються різні соціальні програми), їхнього способу життя й 
ціннісних орієнтацій, що лежать в його основі, та соціальних якостей людей» [7, с. 71].

Якщо звернутися до історичної ретроспективи, то, на думку В. Тугаринова, «сфера соціаль-
них відносин включає в себе класи, стани, нації, народності, професії, сім’ю та категорії, що 
відоб ражають взаємини між цими людськими колективами» [8, с. 59]. Соціальна сфера відпо-
відає за відтворення соціалізованих індивідів. До неї належать всі види медичних та освітніх по-
слуг, організація відпочинку, а також все те, що забезпечує повсякденні побутові потреби людини  
[9, с. 525]. Цікаву позицію з цього питання займав М. Руткевич, який вважав соціальну сферу 
суспільного життя особливим зрізом усіх сфер суспільства, специфіка якої полягає в тому, що це 
«відносини рівності й нерівності за становищем у суспільстві» [10, с. 15]. Втім, остання позиція є 
занадто широкою для виявлення специфіки соціального, адже інтереси людей та соціальних груп 
можуть бути економічними, політичними, культурними тощо.

Більш конкретну позицію з цього питання займав А. Бєлих, який писав, що «соціальні відно-
сини безпосередньо базуються на економіці та є відносинами між людьми та їхніми колектива-
ми як постійними носіями якісно різних видів праці, котрі (залежно від цього) розрізняються за 
життєвим рівнем і становищем у суспільстві» [11, с. 134]. Г. Ковальов розглядав соціальну сферу 
як «відносини між людьми, суспільними утвореннями з приводу формування й задоволення на-
сущних потреб людини, що забезпечують відтворення її як біосоціальної істоти, суб’єкта інших 
суспільних відносин» [12, с. 16].

Слід визнати, що зазначені вище тлумачення дають змогу точніше виразити своєрідність со-
ціальної сфери суспільства, виявивши при цьому відповідні взаємозв’язки між суспільством та 
індивідом. Дійсно, з одного боку, соціальна сфера віддзеркалює різні зв’язки індивіда з суспіль-
ством за допомогою різноманітних трудових відносин, у процесі яких відбу вається розкриття і 
розвиток істинних людських якостей індивідів. З другого — соціальна сфера характеризує зворот-
ний зв’язок суспільства з індивідом, що виражається у відносинах з приводу об’єктивних умов і 
чинників відтворення й розвитку сутнісних здібностей особистості. Цими умовами й чинниками 
визначається рівень життя і добробуту людей у суспільстві [13, с. 12].

Автори книги «Основи демократії» сутнісною характеристикою соціальної сфери визначають 
соціальний капітал, «що базується на узгоджених нормах поведінки як на рівні сім’ї, так і на рівні 
держави, та є основою стабільності та прогресу суспільства. Процес утворення соціального капіта-
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лу здійснюється через механізм ідентифікації людини з тими чи іншими групами, об’єднаннями, 
через утворення різних асоціацій, через розвиток мережі інститутів і взаємодій громадянського 
суспільства» [14, с. 583].

Узагальнюючи наведені точки зору, можемо дійти висновку, що соціальна сфера життя сус-
пільства характеризує якісно організовану сферу суспільних відносин, що виражає відтворення, 
підтримку і розвиток сутнісних здібностей людини як суб’єкта й об’єкта праці, пізнання та інших 
форм життєдіяльності. Соціальна сфера відображає насамперед трудові відносини, у процесі яких 
розкриваються основні здібності індивідів. Разом із тим сфера соціального у будь-якому суспіль-
стві охоплює також численні нетрудові відносини людей — у вільний час, на відпочинку, у спілку-
ванні й пізнавальній діяльності, а також ті, що пов’язані з відтворенням і реалізацією потенціалу 
особистості. У високорозвиненому суспільстві соціальна сфера охоплює життєвий простір, що 
постійно збільшується. У таких умовах з’являються ширші можливості для розвитку всебічних 
здібностей людини у праці, пізнанні, спілкуванні, інших формах життєдіяльності [13, с. 13].

Таким чином, при дослідженні соціальної функції сучасної держави, на нашу думку, доцільно 
виходити з широкого підходу до її розуміння, оскільки вона спрямована на створення значної 
кількості умов у різноманітних сферах людського буття, які забезпечують нормальні умови жит-
тя людини, її вільний розвиток, створення рівних можливостей для всіх громадян у досягненні 
суспільного добробуту, зокрема гарантованого з боку держави прожиткового мінімуму, соціаль-
ну захищеність особи. Наявність у держави соціальної функції та ступінь активності її реалізації 
залежать від рівня її матеріального розвитку, культурних традицій суспільства. Так, у сучасному 
цивілізованому світі, де достатньо послідовно впроваджена ідея соціальної держави, здійснення 
соціальної функції розподілено між державою і громадянським суспільством різною мірою — за-
лежно від конкретних умов певної країни.

Соціальна функція держави здійснюється у двох важливих напрямах: перший — забезпечення 
права кожного на свободу праці, зайнятості населення, міграції робочої сили, контролю за умо-
вами праці і відповідністю їх вимогам техніки безпеки, соціального забезпечення і страхування; 
другий — соціальний захист тих, хто потребує державної підтримки: безробітних, інвалідів, літніх 
людей, багатодітних сімей, сиріт, дітей у неповних сім’ях, пенсіонерів, студентів [15, с. 98].

На думку В. Кулапова та О. Малька, реалізація соціальної функції держави охоплює насам-
перед такі напрями діяльності: встановлення і забезпечення мінімальних соціальних стандартів 
життя; підтримку тих, хто через об’єктивні обставини не може повноцінно працювати; забезпе-
чення зайнятості; розвиток пенсійного забезпечення, соціального страхування, сфери охорони 
здоров’я [16, с. 68].

У діяльності держави реалізація соціальної функції займає одне з провідних місць, оскільки за 
її допомогою, по-перше, створюються гідні умови життя кожній людині, забезпечується громад-
ська злагода; по-друге, здійснюється соціальний захист безробітних, літніх, інвалідів, багатодіт-
них родин, сиріт, дітей у неповних родинах, а в умовах міжнаціональних конфліктів — біженців 
і вимушених переселенців; по-третє, відбувається зміцнення соціальної справедливості і солі-
дарності в суспільстві, а також демократичного ладу, що охороняє індивіда. Отже, як зазначає 
О. Лощихін, соціальна функція держави — це діяльність держави в галузі забезпечення гідних 
умов існування для кожної людини, створення рівних і справедливих можливостей для розвитку 
особистості [17, с. 176].

Водночас, враховуючи наведене вище, виникає справедливе запитання щодо визначення кон-
кретної межі соціальної функції держави, оскільки у протилежному випадку можна стверджува-
ти, що соціальна функція поглинає собою інші важливі функції держави, передусім культурну та 
освітню. Зокрема, говорячи про багатоаспектний зміст соціальної функції держави, О. Толстіков 
зазначає, що її головне призначення полягає у забезпеченні зайнятості працездатного населення 
і здійснення соціального захисту тих, хто потребує державної підтримки, а також забезпечення 
суспільного благополуччя, створення рівних можливостей для всіх громадян у його досягненні. 
Соціальна функція включає в себе державну політику у сфері освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я громадян. Саме тому вона займає особливе місце у системі внутрішніх функцій держави 
[18, с. 254]. За такого підходу ми бачимо, що фактично має місце поглинання соціальною функ-
цією держави інших її функцій, зокрема освітньої та культурної.
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Також невизначеним залишається конкретний зміст соціальної функції держави і у таких ви-
значеннях: «цілеспрямована організаційно та юридично забезпечена діяльність держави і спів-
працюючих з нею інститутів громадянського суспільства з забезпечення гідного рівня життя та 
вільного розвитку громадян, які об’єктивно цього потребують» [19, с. 3]; «вироблення соціальної 
політики держави, забезпечення нормальних умов життя для всіх членів суспільства, регулюван-
ня відносин між громадянами, соціальними групами з приводу їхнього місця в суспільстві, забез-
печення прав і свобод громадян» [20, с. 324].

Враховуючи всі зазначені вище підходи до розуміння соціальної функції держави, вважаємо, 
що останню можна визначити як один з основних напрямів діяльності держави, за допомогою 
якого забезпечується, по-перше, охорона і захист прав, свобод та інтересів тих категорій грома-
дян, які через об’єктивні причини не можуть самостійно забезпечити собі гідний рівень життя 
(інваліди, пенсіонери, діти-сироти тощо), і, по-друге, підтримка доступності для суспільства 
таких соціально важливих сфер, як житлове будівництво, охорона здоров’я, громадський тран-
спорт, освіта, культура, зайнятість населення тощо, з метою забезпечення соціальної справедли-
вості та запобігання виникненню соціальних конфліктів. Такий підхід до розуміння соціальної 
функції держави дає змогу чітко відмежувати її зміст від змісту інших функцій держави, оскільки 
в цьому випадку йдеться про забезпечення доступності для всіх громадян найважливіших соці-
альних послуг, за допомогою яких будь-який індивід має змогу реалізовувати відповідні права та 
задовольняти свої інтереси і потреби.

Отже, соціальна функція держави певною мірою пронизує своїм змістом інші важливі внут-
рішні функції держави, у тому числі економічну, політичну, культурну, освітню тощо. Водночас 
таке «проникнення» має чітко визначені межі, які пов’язані з забезпеченням соціального захисту 
найбільш вразливих верств населення та доступності надання різноманітних соціальних послуг 
для всіх громадян.

Таким чином, можемо зробити такі висновки:
1) враховуючи складність та багатоманітність соціальної сфери суспільного життя як об’єкта впли-

ву соціальної функції держави, цілком виправданим та обґрунтованим слід визнати наявність у на-
уковій літературі різних точок зору щодо розуміння останньої. Втім, всіх їх умовно можна звести до 
двох основних підходів до розуміння поняття «соціальна функція держави»: широкий та вузький. При 
цьому конкретне змістовне насичення соціальної функції держави може бути різним незалежно від 
того, який із названих підходів використовується;

2) на сучасному етапі суспільно-державного розвитку соціальну функцію держави потрібно розгля-
дати крізь призму двох її складових: 1) соціальний захист громадян, які внаслідок складних життєвих 
обставин не можуть самостійно забезпечити собі гідний рівень життя; 2) забезпечення для всіх гро-
мадян незалежно від їх соціального, майнового стану чи інших формальних ознак реального доступу 
(доступності) до користування соціально важливими благами та послугами (наприклад, транспорт, 
охорона здоров’я, освіта тощо), створюючи умови для належної реалізації ними відповідних прав, сво-
бод і законних інтересів.
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Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави: основні підходи до розуміння
У статті досліджуються основні підходи до розуміння соціальної функції сучасної держави. Автор 

обґрунтовує, що всі зазначені точки зору науковців на природу соціальної функції сучасної держави 
умовно можна звести до двох основних підходів: широкого та вузького. При цьому наголошується, 
що на сучасному етапі державно-правового розвитку вузьке розуміння соціальної функції держави 
поступово втрачає своє значення, оскільки навіть ті дослідники, які у змісті соціальної функції ви-
окремлюють насамперед соціальний захист громадян, все ж погоджуються з тим, що соціальна функ-
ція держави містить також і інші складові соціальної політики держави загалом. Водночас автор зазна-
чає, що широкий підхід до розуміння соціальної функції сучасної держави повинен мати чіткі межі, 
щоб не було поглинання змісту інших функцій держави. У зв’язку з цим робиться висновок, що на су-
часному етапі суспільно-державного розвитку соціальну функцію держави потрібно розглядати крізь 
призму двох її складових: 1) соціальний захист громадян, які внаслідок складних життєвих обставин не 
можуть самостійно забезпечити собі гідний рівень життя; 2) забезпечення для всіх громадян незалеж-
но від соціального, майнового стану чи інших формальних ознак реального доступу до користування 
соціально важливими благами та послугами (наприклад, транспорт, охорона здоров’я, освіта тощо), 
створюючи умови для належної реалізації ними відповідних прав, свобод і законних інтересів.

Ключові слова: держава, соціальна функція держави, права і свободи людини, соціальна політика, 
функції держави, соціальний захист.

Данич О. Ф. Социальная функция современного государства: основные подходы к пониманию
В статье исследуются основные подходы к пониманию социальной функции современного госу-

дарства. Автор обосновывает, что все существующие точки зрения ученых на природу социальной 
функции государства условно можно свести к двум основным подходам: широкому и узкому. При этом 
подчеркивается, что на современном этапе государственно-правового развития узкое понимание со-
циальной функции государства постепенно утрачивает свое значение, поскольку даже те исследовате-
ли, которые в содержании социальной функции выделяют прежде всего социальную защиту граждан, 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

168 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

все-таки соглашаются с тем, что социальная функция государства содержит в себе и другие составля-
ющие социальной политики государства в целом. В тоже время автор указывает, что широкий подход 
к пониманию социальной функции современного государства должен иметь четкие границы, чтобы 
избежать поглощения содержания других функций государства. В связи с этим делается вывод, что на 
современном этапе общественно-государственного развития социальную функцию государства необ-
ходимо рассматривать через призму двух ее составляющих: 1) социальная защита граждан, которые в 
силу сложных жизненных обстоятельств не могут самостоятельно обеспечить себе достойный уровень 
жизни; 2) обеспечение для всех граждан независимо от социального, имущественного положения или 
других формальных признаков реального доступа к получению социально важных благ и услуг (на-
пример, транспорт, охрана здоровья, образование и т. д.), создавая условия для надлежащей реализа-
ции ими соответствующих прав, свобод и законных интересов.

Ключевые слова: государство, социальная функция государства, права и свободы человека, социаль-
ная политика, функции государства, социальная защита.

Danich O. The social function of modern state: the main approaches to understanding
The article examines the main approaches to understanding the social function of modern state. The author 

proves that all existing points of view of scientists on the nature of the social function of the state can be roughly 
summed up in two main approaches: broad and narrow. Herewith it is emphasizes that at the present stage of 
state-and-legal development the narrow understanding of the social function of the state is gradually losing its 
meaning, because even those researchers who in the maintenance of the social function stands out above all 
the social protection of citizens still agree that the social function of the state contains other components of 
social policy as a whole. At the same time, the author points out that a broad approach to understanding the 
social function of modern state should have clear boundaries to avoid absorption of the content of other state 
functions. Therefore, it is concluded that at the present stage of public-and-private development social function 
of the state must be seen through the prism of its two components: 1) social protection of citizens who, because 
of difficult life circumstances, alone cannot provide a decent standard of living; 2) providing for all citizens, 
regardless of their social, property or other formal features, real access (accessibility) to socially important goods 
and services (such as transport, health, education, etc.), creating conditions for the proper implementation of 
their respective rights, freedoms and legitimate interests.

Key words: state, social function, human rights and freedoms, social policy, the functions of the state, social 
welfare.
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СУЧАСнЕ пРАвОУТвОРЕннЯ  
в УмОвАх ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв в УКРАЇнІ 

Правоутворення — явище складне, що доктринально розуміється неоднозначно, має зміню-
ваний характер і залежить від соціальних факторів, які обумовлюють вплив на формування, 

зміну або скасування права. У науковому плані правоутворення є проблемою неновою. У різні 
часи окремі аспекти правоутворення становили предмет наукового дослідження Н. Абдуллає-
ва, С. Алексєєва, С. Бошно, Н. Оніщенко, А. Піголкіна, С. Поленіної, В. Степаняна, Ю. Шем-
шученка, О. Ющика та ін. Водночас єдиних науково обґрунтованих концепцій щодо розуміння 
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Дідич Т. О. Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів в Україні

поняття правоутворення, його сутності, природи, функціонального призначення вироблено не 
було. Це обумовлює необхідність наукового узагальнення існуючих поглядів учених і вироблення 
єдиної науково обґрунтованої концепції правоутворення як теоретико-правового та прикладного 
явища, зокрема і як явища, що змінюється. 

Актуальність наукового дослідження правотворення обумовлюється не лише станом його на-
укового пізнання, а й поточними інтеграційними процесами, які відбуваються останнім часом 
в Україні. Маємо зазначити, що сучасні тенденції інтеграції України до європейського Союзу 
(далі — єС), ставлять перед нашою державою не лише завдання здійснити адаптацію законо-
давства України до норм та стандартів єС, перенести у вітчизняну правову систему правове поле 
(правовий досвід) європейського співтовариства, а й забезпечити подальший розвиток правової 
системи відповідно до норм і стандартів єС. З огляду на це проблема правоутворення отримує но-
вий поштовх до наукового пізнання як явища, що розвивається в умовах інтеграційних процесів 
України. Тому завданням цієї статті є узагальнення доктринального розуміння правоутворення 
як об’єкта інтеграційних змін у державі та визначення особливостей сучасного правоутворення 
в умовах інтеграційних процесів України. 

У юридичній літературі питання розуміння правоутворення та його особливостей у сучасних 
умовах розвитку України розкривається епізодично та досить неоднозначно. Тому спробуємо 
проаналізувати існуючі підходи до вказаного питання та їх узагальнити. Окрему групу поглядів 
учених, що стосуються проблеми правоутворення, становлять ідеї, які пов’язують правоутворен-
ня з об’єктивними факторами розвитку суспільства, що сформувалися у той чи інший проміж-
ок часу. Так, О. Дзьобань розкриває проблему сучасного правоутворення через коло недоліків 
правового регулювання, що гальмують реалізацію економічних та соціальних програм. У цьому 
випадку йдеться не лише про оновлення і поліпшення законодавства, а й про формування бага-
тьох принципово нових правових інститутів, які відповідають новим умовам, критеріям правової 
держави [1, с. 18]. 

Не називаючи самих проблем правоутворення, учений виокремлює низку пропозицій та реко-
мендацій щодо вдосконалення правоутворення, зокрема: 

• дослідження різних тотальних факторів, що обумовлюють потребу в нормативно-правовому 
регулюванні відповідних суспільних відносин в умовах їх трансформації;

• виявлення та ретельне врахування при формуванні законів динамічних інтересів різноманіт-
них соціальних груп, національних утворень і суспільства загалом, їхніх особливостей, звичаїв, 
традицій;

• використання у процесі правотворчості відповідних досягнень науки і культури;
• проведення порівняльного аналізу проектованого закону з аналогічними актами чинного 

законодавства, а також з іншими регуляторами суспільної життєдіяльності;
• проведення у доцільних і можливих випадках спеціальних експериментів для визначення 

оптимального варіанта правового регулювання відповідних груп суспільних відносин у перехід-
них умовах і на перспективу, а також вироблення найефективнішої форми правового впливу на 
ці відносини;

• визначення зв’язку, відповідності та взаємодії проектованого закону з правовою системою 
загалом і насамперед Конституцією України;

• удосконалення та адаптація до умов перехідного суспільства організаційних форм і процеду-
ри створення закону тощо [1, с. 19].

Окремий напрям становлять ті наукові дослідження, які пов’язують наукове дослідження 
проб лем правоутворення з питаннями недоліків формування нових правових норм, на підставі 
чого виокремлюються та обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правотворчості (як 
офіційного етапу правоутворення. — Т. Д.). На прикладі правотворчої діяльності суб’єктів міс-
цевого самоврядування Г. Задорожня акцентує увагу на відсутності єдиної затвердженої політи-
ки розвитку діяльності місцевого самоврядування, що мала б стати основою для правотворчості 
суб’єктів місцевого самоврядування. Однак вчена наголошує на тому, що правотворча діяльність 
органів місцевого самоврядування здійснюється у межах повноважень самих суб’єктів місцевого 
самоврядування відповідно до тих функцій, які покладені на місцеве самоврядування, а також 
згідно із законодавчими актами, що регламентують функціонування місцевого самоврядуван-
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ня. При чому основна робота щодо здійснення правотворчої діяльності відбувається у процесі 
підготовки проектів правотворчих актів органів місцевого самоврядування шляхом втілення по-
ложень загальної муніципальної політики. Провівши аналіз чинного законодавства України та 
практики правотворчості органів місцевого самоврядування, вчена дійшла висновку, що право-
вою підставою здійснення нормотворчого процесу органами місцевого самоврядування є прий-
няття офіційного рішення про підготовку проекту акта чи програми, однак процес здійснення 
нормотворчої діяльності органами самоврядування у чинному законодавстві не врегульований, 
оскільки відсутні конкретні правила-вимоги, які регламентували б не лише порядок підготовки, 
а й документального оформлення проектів програм, правових актів. Це є серйозною прогалиною 
чинного законодавства, оскільки локальні нормотворчі органи розробляють правотворчі акти на 
власний розсуд без дотримання загальних правил і рекомендацій, що зумовлює порушення ви-
мог нормотворчої діяльності загалом. Тому в контексті підвищення якості та рівня нормотворчої 
діяль ності у самоврядних територіальних одиницях, на переконання вченої, необхідне прийняття 
єдиних правил і програм, змістом яких була б регламентація нормотворчого процесу від підготов-
ки до процедурного завершення роботи над проектами нормативно-правових актів [2, с. 20–21]. 
Така думка слушна, оскільки передбачає, як було сказано, прийняття певних загальних програм 
розвитку муніципального законодавства, що на концептуальному рівні має затвердити напря-
ми його розбудови. Вказана пропозиція є актуальною не лише для вдосконалення правотворчої 
діяль ності органів місцевого самоврядування, а й має бути врахована та реалізована в контексті 
вдосконалення правового регулювання і реалізації правотворчої політики загальнодержавного 
рівня. 

В обґрунтування необхідності концептуалізації розвитку законодавства шляхом визначення 
пріоритетів правоутворення вчені формують відповідне коло тенденцій розвитку законодавства, 
що зумовлені хаотичністю правотворчості, відсутністю відповідних організаційних механізмів. 
Серед тенденцій розвитку законодавства виокремлюють: необхідність суворого забезпечення 
верховенства закону в усіх сферах життя суспільства; спеціалізація, уніфікація, інтенсифікація 
законодавства; суперечливість і конкурентоспроможність його структур; збільшення масиву тех-
ніко-юридичних приписів тощо. 

Зазначені тенденції умовно розділяються на три великі групи:
1) всебічне посилення законодавчого пріоритету, інтенсифікація та прагнення до стабільності;
2) спеціалізація законодавства з її різними формами прояву: диференціацією, конкретизацією, 

деталізацією;
3) правова уніфікація і супутні їй процеси: інтеграція, генералізація, універсалізація видання 

комплексних нормативних актів [3, с. 425–426].
Вказані тенденції можуть бути узагальнені та контрольовані за допомогою відповідної кон-

цепції, яка забезпечить встановлення єдиного напряму здійснення правотворчої діяльності, тим 
самим забезпечивши якість законодавства.

Проблеми вдосконалення правотворчості як основи правоутворення загалом мають досить 
розрізнений характер в юридичній літературі, обмежуючись лише окремими рекомендаціями 
щодо покращення практики правотворчості, підвищення рівня наукового і правового забезпе-
чення тощо. У цілому вчені відзначають факт трансформації правоутворення в умовах поточних 
інтеграційних процесів в Україні, проте єдиних підходів до аналізу трансформаційних проявів 
правоутворення не вироблено. На думку вчених, з метою вдосконалення правотворчості в умо-
вах міжнародної інтеграції України пропонується розробити єдину Концепцію правової полі-
тики України. До такого висновку доходить Ю. Шемшученко, обґрунтовуючи це необхідністю 
протидії хаотичному розвиткові чинного законодавства України, недопущення підміни зако-
нодавчих актів положеннями підзаконних актів тощо [4, с. 15]. О. Ющик вважає за необхідне 
розвивати чинне законодавство України, на основі загальної концепції правової політики по-
винна формуватися та затверджуватися цільова програма удосконалення управління законо-
давчим процесом. Враховуючи при цьому характер і тенденції розвитку суспільних умов, що 
склалися у сучасній Україні, правова політика неминуче має бути зорієнтована на здійснення 
широкомасштабної правової реформи, яка становить основу правових реформ, результатом 
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якої має бути відповідність вітчизняної правотворчості вимогам і традиціям правотворчості 
країн єС [5, с. 24]. 

Окремо слід відзначити і так звані державницькі підходи до розуміння проблем трансформа-
ції правоутворення у сучасних умовах. Фактично такі підходи засновуються на ідеї походження 
правоутворення від внутрішньої і зовнішньої політики держави. Така трансформація є суто пре-
рогативою держави, яка забезпечує втілення її в життя завдяки правотворчій діяльності органів 
держави та шляхом здійснення контролю за реалізацією офіційно закріпленої внутрішньої та 
зов нішньої політики держави. Зокрема, вчені вказують на неоднозначність положень внутріш-
ньої і зовнішньої політики держави, яка передбачає, зокрема, положення правотворчої політики  
[6, с. 109]. Також наголошується і на нестабільності суб’єктів державного апарату, котрі наділені 
правотворчими повноваженнями. Ця проблема призводить до непослідовності реалізації право-
творчої політики, хаотичності у здійсненні правотворчої діяльності, а також до недоліків сис-
темності й узгодженості законодавства [7, с. 18]. З огляду на це трансформація правоутворення 
пов’язана з орієнтуванням на досягнення відповідних цілей щодо побудови ефективної правової 
системи. До таких вчений відносить: підтримку динамізму права; науково обґрунтоване визна-
чення предмета і рівня правового регулювання; створення необхідних умов для подолання про-
галин у законодавстві; забезпечення його системності, цілісності і несуперечності.

Таким чином, можемо підсумувати, що більшість наукових поглядів, які стосуються питання 
особливостей правоутворення у сучасних умовах інтеграційних процесів в Україні, розкривають 
вказане питання через аналіз поточних проблем розвитку законодавства та здійснення право-
творчості. Зазначені та проаналізовані нами погляди учених загалом мають різновекторний ха-
рактер, однак їх можливо узагальнити у межах таких підходів:

• окрему групу поглядів учених становлять ідеї, які пов’язують особливості сучасного право-
утворення з сукупністю об’єктивних факторів розвитку суспільства, що зумовлюють необхідність 
зміни правового регулювання відповідно до потреб розвитку суспільства і громадян;

• окрім того, розуміння питань сучасного правоутворення вчені розкривають в аспекті недолі-
ків правотворення як практичної форми прояву правоутворення, на підставі чого виокремлюють-
ся та обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правотворення, яке в подальшому дасть 
змогу забезпечити реалізацію і самої правотворчої політики;

• самостійним напрямом розуміння питань особливостей сучасного правоутворення є так 
званий гуманістичний підхід, відповідно до якого сучасне правоутворення характеризується як 
особливий стан дотримання у процесі здійснення правотворчої діяльності принципів демокра-
тизму, публічності, законності тощо, а також стан досягнення режиму захищеності прав і свобод 
людини;

• окремим напрямом є розуміння особливості сучасного правоутворення як особливос-
ті діяль ності держави зі створення правотворчих актів і здійснення контролю за їх реалізацією. 
Такі підходи фактично засновуються на ідеї походження правоутворення від внутрішньої і зо-
внішньої політики держави, відповідно, реалізація правоутворення є суто прерогативою держави, 
яка забезпечує втілення її в життя завдяки правотворчій діяльності органів держави та шляхом 
здійснення контролю за реалізацією офіційно закріпленої внутрішньої та зовнішньої політики 
держави. За аналогією із зазначеними вище поглядами вчених звертається увага і на факт від-
ставання правотворчості від об’єктивних потреб суспільства, що визначають правоутворення. 
Це робить негативний вплив на державно-правовий та соціально-економічний розвиток. Тому як 
пропозиції вказується необхідність розробки і впровадження процесу безперервного оновлення 
законодавства, актуалізації його ідей і планів, що дозволить більш мобільно пов’язувати право-
творчу діяльність із соціально-економічними, політичними, правовими і духовними потребами 
суспільства, зробити правотворчість більш гнучкою й адекватною викликам часу [6, с. 11]. Окрім 
того, в межах аналізу недоліків правотворчості обґрунтовуються пропозиції, які стосуються вдо-
сконалення правотворчості. До таких напрямів вдосконалення відносяться: деталізація регла-
ментації права законодавчої ініціативи, що має передбачати можливість лобіювання приватними 
суб’єктами власних інтересів тощо [8, с. 11–12]; 
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• вироблення пріоритетів розвитку законодавчої бази, у тому числі і в контексті євроінтеграції 
держави, змістом яких має бути бажаний правовий ефект від тих змін і доповнень до чинного за-
конодавства, що плануються впровадити за допомогою правотворчої діяльності [9, с. 129]; 

• організація постійної інвентаризації правової бази з метою встановлення здобутків і прога-
лин її функціонування, а також визначення та аналіз причин неефективності правового регулю-
вання [10, c. 52].

На нашу думку, в юридичній літературі питання особливостей сучасного правоутворення не 
мають одностайного підходу до розуміння як їх змісту, так і проблем та шляхів вдосконалення. 
Вважаємо, що це значно послаблює стан наукової обґрунтованості правотворчої діяльності та 
правоутворення загалом. Особливості сучасного правоутворення в умовах інтеграційних проце-
сів в Україні слід розглядати у межах таких положень: 

• сучасне правоутворення є явищем складним і багатогранним, що перебуває у стані транс-
формації свого розвитку, потребує ґрунтовного наукового дослідження і переосмислення у кон-
тексті поточних інтеграційних процесів в Україні. Така наукова робота потребує вивчення сут-
ності правоутворення, визначення сучасних пріоритетів формування права, характеристики 
факторів, що обумовлюють особливості сучасного правоутворення, прогнозування перспектив 
розвитку правоутворення, визначення напрямів удосконалення правотворчості як самостійного 
етапу правоутворення тощо;

• сучасне правоутворення в Україні потребує максимального узгодження процесу та змісту 
творення права національного та міжнародного рівнів з метою гармонізації законодавства та 
узгодження правового регулювання;

• сучасне формування норм національного та міжнародного права має спільну правотвор-
чу природу, відповідно, їх взаємодія має засновуватися на узгодженій правотворчій політиці 
суб’єктів, які здійснюють національну та/або міжнародну правотворчість;

• правоутворення на сьогодні є умовами забезпечення взаємоузгодженності здійснення на-
ціональної та міжнародної правотворчості, відповідно, взаємоузгодженності норм національного 
та міжнародного права.

Нині правоутворення в Україні перебуває у стані трансформації, що зумовлено, з одного боку, 
впливом тих факторів розвитку суспільства, які мають перехідний характер, а з другого — покла-
дає на правоутворення додаткове навантаження щодо забезпечення відповідності законодавства 
сучасним потребам і забезпечення подолання кризових процесів у суспільстві і проведення ре-
форматорських змін за допомогою правових засобів. 
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ЗАРУБІЖнИЙ ДОСвІД  
ОФІЦІЙнОГО ОпРИлЮДнЕннЯ  
нОРмАТИвнО-пРАвОвИх АКТІв:  

пОРІвнЯльнО-пРАвОвИЙ АнАлІЗ

Право на інформацію є одним із найважливіших прав людини і громадянина. Реалізація 
цього права та забезпечення вільного доступу до інформації має надзвичайно велике сус-

пільне значення, оскільки гарантує не лише формальну, а й реальну участь громадян у житті 
держави.

Особливе місце в сучасному інформаційному просторі посідає правова інформація, що відоб-
ражає зміст правового регулювання суспільних відносин. У зв’язку з розвитком інформаційних 
технологій і загальною тенденцією до забезпечення прозорості функціонування владних інститу-
тів, більшість демократичних держав взяли курс на лібералізацію права і політики у сфері доступу 
до інформації, в тому числі до текстів нормативно-правових актів. У деяких — були прийняті нові 
законодавчі акти щодо доступу до державних інформаційних ресурсів, в інших, що вже мають 
відповідний законодавчий досвід — чинні нормативно-правові акти про доступ до інформації за-
знали істотних змін.
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Оскільки у наш час у світі відзначається стійка тенденція до відкритості та прозорості право-
вих систем — поряд із традиційними друкованими все більшого поширення набувають альтер-
нативні джерела правової інформації, засновані на досягненнях інформаційно-телекомунікацій-
них технологій. Це є наслідком і подальшим імпульсом для розвитку правової інформатизації, до 
основних цілей якої належить: підвищення оперативності регулювання різних сфер суспільного 
життя; створення організаційних і технічних передумов для інформаційно-правового обміну як 
усередині країни, так і з іноземними державами; забезпечення вільного й оперативного доступу 
до існуючих в електронному вигляді інформаційно-правових ресурсів для всіх зацікавлених осіб 
тощо [1].

Одним з основних напрямів правової реформи, що проводиться усіма демократичними кра-
їнами світу, є формування сучасної, широкодоступної бази чинного законодавства. У зв’язку з 
цим підвищується роль оприлюднення прийнятих нормативно-правових актів. Питання дове-
дення їх до відома громадян — важливі і юридично значущі. Вони безпосередньо пов’язані з про-
блемою набуття чинності нормативно-правовими актами та правильним застосуванням право-
вих норм. Важливу роль відіграє офіційне оприлюднення і в інформуванні громадян про правила, 
що закріп лені у нормах, та забезпеченні доступності законодавства для вільного ознайомлення. 

На нашу думку, існуюча система офіційного оприлюднення нормативно-правових актів не 
дозволяє здійснювати якісний та зручний пошук необхідної правової інформації. Нормативно-
правові акти публікуються у різних джерелах офіційного оприлюднення і для того, аби грома-
дянин, установа чи організація мали змогу ознайомитися із текстом нормативно-правових актів 
всіх органів державної влади чи місцевого самоврядування, чинних на конкретній території, він 
повинен мати доступ до декількох джерел офіційного оприлюднення одночасно.

Неможливо не звернути увагу і на той факт, що для сучасного законодавчого процесу більшос-
ті держав характерним стало прийняття нормативно-правових актів, які вносять поправки до вже 
існуючих, при цьому в офіційних друкованих джерелах оприлюднюються лише тексти норматив-
но-правових актів про внесення змін чи доповнень, а змінений чи доповнений текст відповідного 
акта в актуальній редакції оприлюдненню не підлягає.

Всі ці та інші актуальні проблеми спробували знайти своє вирішення у трансформації підходів 
до офіційного оприлюднення нормативно-правових актів у розвинених країнах світу.

Окремі теоретичні та практичні проблеми електронного оприлюднення нормативно-правових 
актів стали предметом наукових досліджень таких провідних вітчизняних та зарубіжних право-
знавців, як А. Абрамова, В. Ісаков, А. Марущак, О. П’ятіна, Т. Рахманіна, є. Талапіна, В. Хургін, 
А.Червяковський та ін.

Наявний досвід використання інформаційних технологій у правовій сфері демонструє, що в за-
рубіжних країнах існують різні підходи до організації та проведення процедури офіційного опри-
люднення правових актів, під яким розуміється доведення змісту нормативно-правових актів до 
загального відома шляхом їх опублікування у друкованому чи електронному вигляді, оголошення 
по радіо, телебаченні тощо. В одних країнах офіційним визнається опублікування правових актів 
у друкованому та електронному вигляді, у других — опублікування виключно у друкованих ви-
даннях, у третіх — тільки в електронному вигляді.

Однією з перших країн європи, яка визнала офіційним опублікування правових актів у друко-
ваному та електронному вигляді, була Норвегія. Відповідно до Королівського Закону, прийнятого 
у 1969 р., офіційним джерелом опублікування є правова газета «Norsk Lovtidend», яка складається 
з двох частин, що містять національне та місцеве законодавство [2, c. 38]. Традиційне друковане 
видання «Norsk Lovtidend» публікується тільки 12–20 разів на рік, у той час як електронна версія 
газети оновлюється щодня. Друкована версія офіційного джерела (тільки частина перша) доступ-
на через підписку. Згідно з угодою від 1992 р., укладеною між Міністерством юстиції Норвегії та 
центром «Lovdata», завдання з опублікування покладені на приватний центр «Lovdata», хоча від-
повідальність за опублікування правових актів несе Міністерство юстиції Норвегії. В електронній 
версії документи представлені у форматах HTML та PDF з 2001 р. на сайті https://lovdata.no.

Схожий підхід до офіційного оприлюднення нормативно-правових актів існує і у Франції. 
Так, відповідно до Постанови Міністерства юстиції Французької Республіки від 20 лютого 2004 р. 
«Щодо змін та доповнень до актів, що регулюють опублікування законів та деяких адміністратив-
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них актів», за електронною версією офіційної газети «Journal Officiel» (http://www.journal-officiel.
gouv.fr/) закріплено такий самий статус, що і за друкованим виданням. Друкована та електронна 
версії виходять у світ одночасно. Усі номери «Journal Officiel», що публікуються з 1 червня 2004, до-
ступні в електронному вигляді безкоштовно. Програмне забезпечення електронної версії «Journal 
Officiel» дозволяє в автентичній формі представляти зміст оприлюднених нормативно-правових 
актів [3]. 

У Великій Британії, починаючи з 2010 р., введений в експлуатацію правовий портал «Legislation.
gov.uk» (http://www.legislation.gov.uk/), основним завданням якого є надання безкоштовного досту-
пу до оригінальних (починаючи з 1260 р.) і консолідованих текстів нормативно-правових актів. 
Цей електронний правовий ресурс об’єднує законодавство, розміщене у базі даних статутного 
права Великої Британії (The UK Statute Law Database) і прийняте законодавство, опубліковане 
на сайті Служби інформації державного сектору (Office of Public Sector Information). Все нове за-
конодавство Великої Британії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії розміщується на порталі 
«Legislation.gov.uk» у розділі «New Legislation», який визнається офіційним джерелом оприлюднен-
ня прийнятого законодавства. Основною метою цього розділу є оприлюднення нормативно-пра-
вових актів в електронному вигляді одночасно з їх опублікуванням у друкованому вигляді або 
протягом 24 годин після цього. Додатково розділ «New Legislation» надає можливість безоплатної 
електронної підписки на нове законодавство [1].

Стратегія модернізації державного управління в Німеччині, передбачена програмою «Мереже-
ве та прозоре управління» (Vernetzte und transparente Verwaltung), була прийнята федеральним уря-
дом ще у 2010 р. [6]. Одним із напрямів удосконалення державного управління визначена розроб-
ка і прийняття Закону «Про електронний уряд» (Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften), який встановлює, що офіційне опублікування може здій-
снюватися як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. У деяких випадках допускається 
офіційне опублікування тільки в електронному вигляді [1].

У країнах європейського Союзу, де основний акцент у сфері офіційного опублікування нор-
мативно-правових актів зроблений на використанні інформаційних технологій, єдиним офіцій-
ним джерелом опублікування правових актів визнається їх електронна версія. Такий підхід існує 
в Бельгії, Данії, Іспанії, Португалії, Угорщині, Нідерландах та Австрії. Поряд із цим у Бельгії, 
Угорщині та Австрії законодавством також передбачена підписка на друковану версію офіційного 
видання за запитом громадян, проте таке джерело офіційним не визнається і призначене для ви-
користання виключно в інформативних цілях.

Так, в Угорщині відповідно до Закону від 1 липня 2008 р. «Про опублікування правових актів в 
електронному вигляді» єдиним офіційним джерелом опублікування правових актів є електрон на 
версія журналу «Magyar Kоzlоny» [5]. Друковане видання, не будучи офіційним джерелом, поши-
рюється виключно за запитом громадян в інформативних цілях. З 2001 р. усі офіційні докумен-
ти розміщуються в архіві на сайті http://www.magyarkozlony.hu. Кожен документ представлений у 
PDF-форматі і супроводжується електронним підписом та печаткою із зазначенням часу опублі-
кування, що і є гарантією його автентичності.

У Данії відповідно до Закону від 24 червня 2008 р. «Про опублікування правового журналу 
“Lovtidende” і журналу міністерств» єдиним офіційним джерелом опублікування є електронна 
версія журналу «Lovtidende» [6]. Кожен правовий акт супроводжується електронним підписом, 
що є гарантією його автентичності. В електронній версії документи представлені у форматі PDF 
на сайті http://www.lovtidende.dk.

В Іспанії законами № 59/2003 «Про електронні підписи» та № 56/2007 «Про заходи, спря-
мовані на розвиток інформаційного співробітництва» передбачається офіційне опублікуван-
ня нормативно-правових актів Державним агентством «Офіційний бюлетень держави» (Agencia 
Estatal «Boletín Oficial del Estado») (http://www.boe.es/), головним завданням якого є опублікування 
і розповсюдження нормативно-правових актів. Агентство було створено Королівським декретом 
№ 1495/2007, а Королівським декретом № 181/2008 було затверджено електронну версію цього 
бюлетеня.

Стаття 14 Королівського декрету № 181/2008 з питань доступу до Бюлетеня в § 1 встановлює: 
«Громадянам надається право вільного доступу до електронного видання “Офіційний бюлетень 
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держави”. Такий доступ повинен включати в себе можливість пошуку і перегляду змісту газети, 
а також можливість зберігати або роздрукувати як весь документ в цілому, так і його частину». 
Інтернет-видання «Офіційний бюлетень держави» з 1 січня 2009 р. має характер офіційного та ав-
тентичного джерела опублікування нормативно-правових актів. До 2009 р. джерелом офіційного 
та автентичного опублікування вважалася тільки друкована версія бюлетеня. Варто зазначити, що 
зміст електронної версії бюлетеня захищено Законом про інтелектуальну власність, затвердже-
ним Королівським декретом № 1/1996 [1].

Загалом у більшості зарубіжних країн поширення правової інформації здійснюється за допо-
могою використання електронних ресурсів. Це обумовлено тим, що державні органи та приватні 
компанії в галузі розповсюдження правової інформації все частіше віддають перевагу електрон-
ним версіям офіційного опублікування, що не вимагає значних фінансових витрат. 

Проте у деяких країнах використовується й інший підхід до способів оприлюднення норма-
тивно-правових актів. Так, у Польщі основним джерелом офіційного опублікування є законо-
давчий вісник «Dziennik Ustaw». Відповідно до Закону від 20 липня 2000 р. «Про оприлюднення 
нормативних та інших правових актів» крім зазначеного друкованого видання нормативні право-
ві акти можуть бути опубліковані в друкованих виданнях (вісниках) як центральних (міністерства 
і відомства), так і місцевих (воєводства) органів державної влади [7]. При цьому електронні версії 
зазначених видань, розміщені в мережі Інтернет, а також бази і банки даних правової інформації 
відповідно до польського законодавства не є офіційними джерелами оприлюднення.

Варто зазначити, що у тих країнах, де друковане видання залишається офіційним джерелом 
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, з метою зниження фінансових витрат 
скорочується кількість частин офіційного журналу чи газети, доступних через підписку. 

Для прикладу, у Люксембурзі з січня 2009 р. згідно з внесеними змінами до Закону від 10 верес-
ня 1915 р. «Про комерційні компанії» третя частина журналу, що містить правову інформацію, яка 
стосується комерційних компаній і некомерційних утворень (Memorial C), в друкованому вигляді 
не публікується. Офіційний журнал «Memorial» доступний за допомогою річної передплати. У разі 
опублікування законодавства на двох або більше мовах, правовий акт, опублікований французь-
кою мовою, визнається офіційним [8].

Загалом слід зазначити, що зміни у сфері офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів та поширення правової інформації, що спостерігаються на прикладі зарубіжних країнах, ві-
дображають загальні тенденції розвитку правової інформатизації, спрямовані на розширення до-
ступу всіх зацікавлених осіб до законодавства та поетапний перехід до офіційного оприлюднення 
правових актів у мережі Інтернет. При цьому необхідно відзначити, що широке використання 
новітніх технологій значно полегшує пошук потрібної інформації споживачами та, що дуже важ-
ливо — забезпечує її автентичність.
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Дупай Я. м. Зарубіжний досвід офіційного оприлюднення нормативно-правових актів: порівняльно-
правовий аналіз

У статті розглядаються питання правової інформатизації як галузі наукових знань і практичної 
діяльності в контексті трансформації підходів до офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів. Проведено порівняльно-правовий аналіз процедури офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів на прикладі декількох іноземних держав. Зроблено акцент на загальній тенденції підви-
щення значення електронних ресурсів у сфері оприлюднення і розповсюдження правової інформації 
та використання новітніх технологій у правотворчій діяльності зарубіжних країн.

Ключові слова: правова інформація, офіційне електронне оприлюднення нормативно-правових актів.

Дупай Я. м. Зарубежный опыт официального обнародования нормативно-правовых актов: сравни-
тельно-правовой анализ

В статье рассматриваются вопросы правовой информатизации как отрасли научных знаний и 
практической деятельности в контексте трансформации подходов к официальному обнародованию 
нормативно-правовых актов. Проведен сравнительно-правовой анализ процедуры официального об-
народования нормативно-правовых актов на примере нескольких иностранных государств. Сделан 
акцент на общей тенденции повышения значения электронных ресурсов в сфере обнародования и 
распространения правовой информации и использования новейших технологий в правотворческой 
деятельности зарубежных стран.

Ключевые слова: правовая информация, официальное электронное обнародование нормативно-
правовых актов.
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A comparative legal analysis of formal (official) publication of normative legal acts by the example of 
several foreign countries. The author considered general trend of the increasing role of electronic resources 
in the publication and dissemination of legal information and using new technologies in the legislative 
activities of foreign countries.
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в УКРАЇнСьКОмУ СУСпІльСТвІ

Питання щодо розуміння держави є настільки складним і давнім, як і сама реально існуюча 
держава. Держава як явище і поняття в науковій літературі сприймається, з одного боку, як 

«суб’єктивне» явище, з другого — об’єктивне, що зумовлює неминучість багатоваріантного його 
розуміння і не менш різноманітного тлумачення [1, c. 156]. У зв’язку з цим О. Зайчук наголошує, 
що «різноманіття поглядів на державу обумовлене тим, що держава — це надзвичайно складне, 
історично мінливе явище» [2, с. 59]. Аналогічні думки висловлюють й інші вчені, які вважають 
питання щодо розуміння держави вічними: що являє собою держава, в чому полягає її природа 
і призначення у життєдіяльності суспільства [1, с. 153]. Як один із реальних фактів соціального 
буття державність, на думку Л. Мамута, є породженням природно-історичного розвитку, є надто 
складним і багатомірним об’єктом [3, с. 90]. Разом із тим слід зазначити, що досі розробці теоре-
тичних проблем держави, на відміну від досліджень права, в юридичній науці приділялося менше 
уваги, що мало негативний вплив на вирішення практичних завдань державного будівництва в 
Україні. На цьому істотно позначилося і те, що теорія держави як суспільна спеціалізована наука 
зазнала такої деформації знань від заідеологізованості та політизації, що практично все потрібно 
було починати з «чистого аркуша», спираючись на накопичений людством досвід, учення, ідеї та 
принципи державотворення. 

Як відомо, значний внесок у розробку теорії держави, її поняття, форм правління, функцій 
суспільної природи належить одному з найвидатніших мислителів Античності — Аристотелю, ідеї 
якого мали величезний вплив на подальший розвиток державознавства. Його загальне уявлення 
про державу як єдину громадську общину (організацію), політичну спільноту міцно і надовго за-
кріпилося в історії європейського політичного менталітету. В Аристотеля виявилося чимало по-
слідовників, одним із яких був відомий римський оратор, політик і юрист Цицерон. Він ствер-
джував, що «держава (res publica) — це надбання народу (res populus) …об’єднання багатьох людей, 
зв’язаних між собою згодою в питаннях права і спільністю інтересів» [4 , с. 220]. У наведеному 
формулюванні акцент зроблено на двох елементах — народові та праві — принциповим, з нашої 
точки зору, ознакам держави. Пізніше ці ідеї були покладені в основу розуміння держави як яви-
ща, тотожного народу [5, с. 162]. Вони не канули в небуття, навпаки, мали значний вплив на по-
дальший розвиток державознавства, у тому числі в ХХ і ХХI ст., незважаючи на зміни світоглядів, 
ідеологій та інтерпретацій категорії держави [6; 7], з яких нерідко випадало найважливіше — на-
род і право. Такі зміни обумовлювалися соціально-економічними, політичними і духовно-куль-
турними процесам, що відбувалися у національних державах і їх міжнародних відносинах. 

У теоретичному плані з’ясування питання «що є держава?» є не менш складним, ніж питання 
«що є право?», навколо якого не вщухають дискусії між юристами, філософами, іншими пред-
ставниками сучасної науки. При цьому сама характеристика держави залежить від того, як вона 
фактично відображається свідомістю різних соціальних і політичних верств суспільства (кла-
сів, об’єднань громадян, громадських рухів тощо). Свого часу класик літератури М. Салтиков-
Щедрін досить влучно зазначив про те, як у свідомості різних прошарків суспільства відобра-
жається держава. Виявилося, що в розумінні держави в них повністю відсутня ясність, замість 
неї існує безлад, плутанина і смута, а «плутанина в поняттях призводить до плутанини в житті»  
[8, с. 432]. Слушна думка, незважаючи на час, є не менш актуальною й сьогодні, адже стосується 



179• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Євграфова Є. П. Держава: правова цінність й інтегративна місія в українському суспільстві

сучасного розуміння української держави, сприйняття її цінності, об’єднуючої (інтегруючої) 
ролі в життєдіяльності громадян і суспільства. Разом із тим, як зазначено в наукових джерелах, 
важливо, щоб юридичне поняття держави було пов’язано з результатами її пізнання як реаль-
ного явища [5, с. 183, 192–193].

При цьому звертається увага на те, що справжнє суспільне зло — це створення уявлень про дер-
жаву як про зло, втілення їх в масову свідомість. В ідеології, яка хоча б щонайменше проникнута 
духом антидержавності, як наголошує Л. Мамут, немає ніякої надії бути інтегрованою, такою, що 
об’єднає всю країну, все державно-організоване суспільство [9, c. 35]. Про це йдеться у Концеп-
ції удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспіль-
ством та особою в Україні, підготовленій вченими Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, в якій сказано, що «боротьбу з державою та процесами регуляції дехто трактує як 
боротьбу проти тоталітаризму та антидемократичних методів соціального та політичного управ-
ління. Результатом цієї боротьби… повинно було б стати створення в Україні розгалуженого та 
добре структурованого громадянського суспільства як мікросоціальної демократичної практики. 
Знищення тотального диктату держави, як вважалося, дасть новий історичний імпульс країні, за-
стійні явища в якій починали серйозно погрожувати її статусу європейської держави». Насправді 
ж, як наголошується у Концепції, «в цих умовах знищувалося галузеве та загальне цент ралізоване 
планування… Саме таким є наше вчорашнє минуле» [10, с. 26]. Вважаємо, що це надзвичайно 
важливе застереження для національної державності України, актуальним воно було вже з дня 
проголошення незалежності України. 

Головною причиною уявлень щодо «негативної», а то й «злочинної» ролі держави є відсутність 
усвідомленого сприйняття держави як суспільної цінності. Адже утворення власної суверенної 
і незалежної держави є одним із найважливіших і знакових досягнень народів у реалізації свого 
природного права на національне самовизначення. У багатовіковій історії людства, в тому числі 
історії українського народу, цьому є достатньо підтверджень. У зв’язку з цим актуальним, на нашу 
думку, є застереження відомого філософа і правознавця І. Ільїна, що «людство, обтяжене довгим 
досвідом і тяжкими стражданнями, випробуваннями життя поза організованим примусовим пра-
вопорядком, пройшовши через середньовіччя з його приватноправовим устроєм і публічно-пра-
вовою невлаштованістю, — переконалось тепер, що можливо суміщати життя у вільних і добро-
вільних союзах із життям у єдиній владарюючій і примусовій державі. Примусова сила держави і 
різноманітна її діяльність при правильній організації не тільки не придушуватиме вільне духовне 
життя людини, а й створюватиме для неї сприятливі умови. Розробити і здійснити цю правильну 
організацію — вище завдання людства в його політичній діяльності» [11, c. 277]. Зазначимо, що 
саме створення правильної організації державної влади та її діяльності є чи не найважливішим і 
найскладнішим практичним завданням для народів, у тому числі українського, якими відносно 
нещодавно були створені власні незалежні і суверенні держави. Нині це залишається гострою 
проблемою в існуванні нашої держави.

Практично в усіх наукових джерелах із державознавства дається перелік основних ознак, 
або атрибутів, держави та їх ретельний опис. При цьому значна, якщо не основна увага приді-
ляється публічній (державній) владі — офіційному виразнику держави, необхідної, як відомо, 
для професійного вирішення загальних справ, що обумовлені природою будь-якого суспільства  
[12, c. 120]. Водночас справедливо вказується на важливість не допустити формування помил-
кового стереотипу в розумінні держави як сукупності установ публічної влади — управлінського 
і примусового механізму держави, відділеного від людей і суспільства [13, c. 94]. Проте в науко-
вій літературі й на побутовому рівні державу нерідко ототожнюють з органами публічної влади, 
оскільки вважається, що нібито вони є реальним її уособленням. Так, Г. Вільямінов у статті  
«До питання щодо поняття держави, влади і суверенітету» пише, що «держава — це державна 
влада в поєднанні з підлеглим їй населенням і простором (територією)», що «саме влада була і 
залишається всюди дійсним уособленням держави, вираженням державного суверенітету, твор-
цем і охоронцем права» [14, с. 96, 98]. У такому сенсі вона умовно визначається державою у 
вузькому значенні цього слова [7, c. 12], хоча ні один із її органів, як і в цілому державний апа-
рат, з його системою управління, чиновництвом, армією, органами безпеки, правоохоронними 
і контролюючими службами тощо, немає тих ознак, атрибутів, символів і функцій, що при-
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таманні лише державі. У зв’язку із цим нагадаємо слушне застереження видатного німецького 
вченого Г. єліннека, що «юрист повинен виходити в своїх міркуваннях із поняття обов’язковості 
для всіх державних органів діяти в інтересах цілого (держави. — Є. Є.); приватний інтерес окре-
мого державного органу, який не є інтересом загальнодержавним, не може вимірюватися тими 
ж засобами, які він має в своєму розпорядженні» [5, с. 471]. На жаль, ця думка не завжди діє 
як принцип сумлінної та чесної діяльності державних службовців, особливо коли йдеться про 
посадових осіб вищих органів державної влади, інтереси яких не завжди узгоджуються з інте-
ресами народу, громадян і самої держави.

У науковій літературі існують тисячі різних і схожих визначень поняття держави — від Аристо-
теля і Цицерона, Г. Гроція, Дж. Локка, Т. Гоббса, Б. Спінози, Ш.-Л. Монтесьє, Ж. Руссо, І. Канта, 
Ж. Бодена та інших мислителів і державознавців до наших днів. При цьому слушно вказується, 
що в кожне з цих понять не повинно вкладатися те, що реально не існує, а необхідно охопити всю 
дійсність, уникаючи довільного вибору [2, с. 60]. У зв’язку з цим наведемо декілька визначень 
поняття «держава», сформульованих українськими і зарубіжними вченими-державознавцями у 
підручниках з теорії права і держави, щоб мати уявлення про теоретичну розробку цієї проблеми. 
В одному з таких видань держава визначається як суверенна політико-територіальна організація 
публічної влади певних соціальних сил (класів, груп, народу), яка має апарат управління і при-
мусу та надає своїм велінням загальнообов’язковості тощо [2, с. 63]. По суті, аналогічне тлума-
чення держави дається у другому — це суверенна політико-територіальна організація соціально 
не однорідного суспільства (населення), яка володіє публічною владою, здійснюваною спеціаль-
ним апаратом управління і примусу тощо [15, с. 69, 71]. У третьому — держава характеризується 
як територіальна організація політичної влади, що існує на певній соціальній базі, виступає як 
офіційний представник усього суспільства, реалізацію своєї політики забезпечує спеціальним 
апаратом [16, с. 77–78]. У четвертому — наголошується на головних атрибутах держави, якими 
є народ, територія і влада, що держава є не тільки основною формою політичної спільноти, а й 
ключовим елементом ідентифікації народу [17, с. 346]. Однак не держава є «ключовим елементом 
національної ідентифікації народу», а навпаки — народ як творець своєї держави, названої його 
іменем, носій суверенітету і єдине джерело влади в країні.

У п’ятому виданні вважають, що держава — це форма організації життя суспільства з наявніс-
тю виділеної з цього суспільства, всіма визнаної й утвердженої верховної влади, розпорядження 
якої обов’язкові для всіх, хто перебуває у межах її території [18, с. 87]. Водночас О. Лейст вислов-
лює протилежну позицію, згідно з якою «держава — “не організація суспільства”, а організація, 
яка міститься в суспільстві, покликана його охороняти й обслуговувати» [19, с. 128]. Близька до 
неї точка зору В. Чиркіна, на думку якого, держава — це універсальна організація в суспільстві, 
обумовлена його асиметрією і необхідністю управління загальними справами, яка має особливу 
публічну (державну) владу [20, с. 33]. Нам імпонують ці погляди вчених, тому що в них відображе-
ні ідеї соціально-правової спрямованості держави, її цінність та інтегративна роль у суспільстві. 
В інших визначеннях поняття держави, які майже не відрізняються одне від одного, позитив по-
лягає у відсутності одіозних ідеологем та ортодоксально класової тональності в характеристиці 
держави і виокремлюється універсальна, загально-соціальна спрямованість її розуміння [2, c. 70; 
20, с. 32–33]. 

Таке поняття держави не тільки відображено, а й закріплено в основних законах демократич-
них країн світу. Ось декілька прикладів із конституцій країн європейського Союзу, зокрема: «Іта-
лія — демократична республіка, заснована на праці» (ст. 1); «Королівство Іспанії конституюється 
як демократична соціальна держава, яка проголошує вищими цінностями свого правопорядку 
справедливість, рівність і політичний плюралізм» (ст. 1) [21, с. 50, 105]; «Федеративна Республіка 
Німеччина є демократичною і соціальною державою» (ст. 20) [22, с. 580]. Аналогічні конститу-
ційні визначення закріплені майже всіма країнами пострадянського простору. Так, Україна ви-
значена як «суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст. 1 Конституції 
України). Це визначення української держави є усвідомленим прагненням її народу, його ціле-
спрямованим рухом і програмним завданням утворити саме таку державу. Разом із тим, як слушно 
наголошують Н. Оніщенко і Н. Пархоменко, його виконання «можливе лише на основі реалізації 
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конституційних положень правової рівності усіх форм власності, принципів змішаної соціально 
орієнтованої економіки, соціальної та політичної свободи» [23, с. 9]. 

Характерно, що в жодному з наведених вище понять держави немає згадки про право, хоча всі 
автори наголошують на важливості його для держави, оскільки саме право є тим єдиним засо-
бом, за допомогою якого визначаються статус її органів публічної влади, їх повноваження тощо  
[2, с. 66]. Зокрема, М. Аржанов наголошує: «Немає ні однієї сторони, яка б не була у тісному 
зв’язку з державою, і навпаки» [24, c. 35]. Свого часу є. Трубецькой писав, що держава — це пере-
дусім правова організація, союз людей, зв’язаних між собою загальними началами права, поняття 
держави вже припускає поняття права [25, c. 292]. Тут, таким чином, спостерігаються глибокі і 
різноманітні зв’язки права і держави — предметно-регулятивні, предметно-охоронні, функціо-
нальні тощо, зумовлені спільними потребами та інтересами учасників суспільних відносин. Такі 
зв’язки права і держави є рівнозначними, завдяки чому між ними створюється природний і над-
звичайно важливий для життєдіяльності суспільства тандем.

Водночас історії людства відомі ситуації, коли держава, її публічна влада відходили від пра-
ва, особливо щодо прав і свобод людини. У таких випадках держава втрачала зв’язок із правом і 
трансформувалася в іншу за сутністю політико-юридичну організацію — тоталітарну, найжорс-
токішою з яких є фашистські, деспотичні, диктаторські та подібні їм антидемократичні режими. 
Тому важливо знати причини, за яких зв’язок між правом і державою тимчасово переривається 
або зовсім зникає задля вирішення неправовими методами завдань, що постають у суспільстві в 
соціально-економічній, політичній та інших сферах його життєдіяльності. 

Для усвідомлення природи права і держави принципово важливими є думки І. Ільїна, в розу-
мінні якого держава — «правовий союз, організований і діючий згідно з правовими нормами… Все 
існування держави підпорядковано праву.., тому всі відносини її повинні бути правовідносинами. 
Держава — правовий союз, якому надана правова влада для того, щоб підтримувати право і слу-
жити йому» [11, c. 280]. У наведених тезах відображено не тільки пріоритет права перед державою 
та її публічною владою, а й підпорядкованість останніх праву. При цьому держава розглядається 
як перше високоорганізоване об’єднання людей на основі права, які проживають на історично 
визначеній території [11, с. 277]. 

Їх актуальність, на нашу думку, не викликає сумнівів, адже сутність держави неможливо роз-
крити без характеристики її як певної колективності, асоціації, інтегрованої публічно-владними 
відносинами та інститутами, на чому свого часу наголошував Г. Гроцій у трактаті «Три книги про 
право війни і миру» [26, с. 74]. Для німецького філософа І. Канта держава — це «об’єднання мно-
жини людей під егідою правових законів» [3, с. 97]. Отже, коли йдеться про державу, то на перший 
план стає її розуміння не як особливого апарату влади, а як державно-організованого на основі 
права суспільства (населення, народу) — цивілізовану правову, територіально і структурно орга-
нізовану форму їх життєдіяльності.

У зв’язку з наведеними вище розуміннями держави постає питання, чому прогресивні ідеї 
юристів і філософів не відображені у тих підручниках з теорії держави і права, і яких дотриму-
ються лише деякі українські вчені. Зокрема, як зазначає В. Шаповал: «Держава видається публіч-
но-правовим союзом, котрий складає населення, що проживає на певній території і об’єднане 
єдиною (спільною) владою» [27, c. 110]. Розглядаючи державу як публічно-правовий союз народу, 
А. Заєць слушно наголошує, що головною умовою визнання її правовою є право, на основі якого 
держава та її органи публічної влади повинні функціонувати і забезпечувати її цивілізаційний 
розвиток [28, c. 65, 68]. Правова держава несумісна з ідеологією тоталітарної, узурпованої у на-
роду, абсолютистської влади, яка для своєї легітимації та утримання використовує неправові, на-
сильницькі методи. 

Таким чином, у сучасному державознавстві, по суті, постають ті самі питання, над вирішенням 
яких міркували в стародавні часи і які не менш активно обговорюються нині. На основі наведених 
положень вважаємо, що є всі підстави для висновку: держава не виокремлюється із суспільства і 
не протистоїть йому, в цьому полягає її значущість і цінність для кожного громадянина, народу, 
суспільства. Протистоїть суспільству, як, до речі, і самій державі, публічна влада, яка відіграє ви-
рішальну роль у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, більше того, підмінює 
собою державу. Такою в сучасний період є публічна влада в Україні: надмірно централізована, 
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відчужена від суспільства і громадян, з надмірною концентрацією повноважень, численним і роз-
галуженим по всій території держави громіздким бюрократичним апаратом. Г. Шершеневич звер-
тав увагу на те, що «державна влада повинна бути сильнішою за будь-яку іншу владу в суспільстві. 
Але якщо вона стає сильнішою за суспільство — це небезпечна гіпертрофія» [29, с. 201]. Слушна 
думка, підтверджена практикою багатьох сучасних держав, у тому числі українською, коли дер-
жавна влада неодноразово намагалася бути сильнішою за суспільство.

У зв’язку з цим слід наголосити, що правильне розуміння держави є особливо важливим для 
країн, які перебувають на початку становлення і розвитку власної державності, формування в них 
демократичних інститутів влади. На цьому важливому етапі верховні органи держави — прези-
дент, парламент, уряд — нерідко підміняють собою державу, відсторонюючи від неї у такий спосіб 
справжнього творця держави — народ, що призводить до приниження її цінності й інтегративної 
ролі в суспільстві. Тому незалежно від розуміння держави, визнається вона публічно-правовим 
союзом громадян чи політико-територіальною організацією влади суспільства, вона за жодних 
умов не може бути зведена до тотожності з найвищими органами влади або їх посадовими осо-
бами. 

У житті будь-якого суспільства, особливо сучасного, що функціонує в умовах світової глоба-
лізації економіки, політики, гуманітарних процесів, існують сфери, які прийнято називати його 
загальними справами, так само як і загальними справами світової та регіональної спільнот люд-
ства. Ці справи і зумовлені ними проблеми життєдіяльності, як свідчить вітчизняний і світовий 
досвід, можуть бути вирішені тільки державою, її органами публічної влади, світовими та регіо-
нальними міжнародними організаціями держав на основі принципів національного і міжнарод-
ного права. Держава в суспільстві є головним менеджером у проведені соціально-економічних, 
політико-адміністративних та інших реформ у країні. У цьому сенсі держава сприймається не 
просто і не тільки як дійсність, вона повинна розглядатись як діяльність, причому різноманітна  
[30, с. 254]. Ця діяльність держави можлива лише в тандемі з правом, повинна проявлятися у 
належному виконанні покладених на неї обов’язків, відповідальності перед людиною і грома-
дянським суспільством. Лише за таких умов державна влада здатна цілеспрямовано й ефективно 
управляти соціально-економічними процесами, протистояти раптовому виникненню природних 
катаклізмів, техногенних аварій, кризових ситуацій, мінімізувати їх негативні для життєдіяльнос-
ті людей наслідки. Саме в цьому, на нашу думку, найповніше розкривається цінність держави та її 
інтегративна роль у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: государство : учеб. : в 2 т. / М. Н. Мар-
ченко. — М. : Проспект, 2007. — Т. 1. — 2-е изд. — 752 с. 

2. Зайчук О. В. Сутність і призначення держави / О. В. Зайчук // Теорія держави і права. Академічний 
курс : підруч. / за заг. ред. О.В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

3. Мамут Л. С. Восприятие и оценка государства / Л. С. Мамут // Общая теория государства и пра-
ва. Академический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. — 3-е изд. — М. : Норма, 2007. — Т. 1 : 
Государство. — С. 89–112. 

4. Цицерон М. Т. О государстве. Книга 1 / М. Т. Цицерон // Антология мировой правовой мысли : 
в 5 т. — М. : Мысль, 1999. — Т. 1 : Античность. Восточные цивилизации / отв. ред. Л. Р. Сюкияй-
нен. — С. 220–232.

5. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. — СПб., 2004. — 752 с.
6. Керимов Д. А. Современное государство. Вопросы теории / Д. А. Керимов. — М. : Норма, 2008. — 

144 с.
7. Иванов В. К критике современной теории государства / В. Иванов. — М. : Территория будущего, 

2008. — 160 с.
8. Салтыков-Щендрин М. Е. Собрание сочинений : в 20 т. / М. Е. Салтыков-Щедрин. — М. : Художе-

ственная литература, 1971. — Т. 11. 
9. Мамут Л. С. Государство в ценностном измерении / Л. С. Мамут. — М. : Норма, 1998. — 48 с.
10. Концепція «Удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським 

суспільством та особою в Україні» / кол. авт. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Коре цького 
НАН України, 2014. — 112 с. 

11. Ильин И. А. Теория права и государства / И. А. Ильин. — М. : Зерцало-М, 2003. — 400 с.



183• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Євграфова Є. П. Держава: правова цінність й інтегративна місія в українському суспільстві

12. Марченко М. Н. Понятие и основные признаки государства / М. Н. Марченко // Общая теория го-
сударства и права: Академический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. — М. : НОРМА, 2007. — 
Т. 1. Государство. — С. 113–129.

13. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия / отв. 
ред. В. Е. Манов. — М. : Юридическая литература, 1970. — 624 с.

14. Вельяминов Г. М. К вопросу о понятии государства, власти и суверенитета / Г. М. Вельяминов // 
Государство и право. — 2014. — № 4. — С. 96–99. 

15. Скакун О. Ф. Теория государства и права (енциклопедический курс) : учеб. / О. Ф. Скакун. — 
Харьков : Эспада, 2005. — 840 с.      

16. Цвік М. В. Загальне вчення про державу / М. В. Цвік // Загальна теорія держави і права : підруч. / 
М. В. Цвік, О. В. Петришин. — Х. : Право, 2009. — С. 74–88. 

17. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учеб. / под. ред. Ю. Н. Оборотова. — Одесса : 
Феникс, 2001.

18. Мартышин О. В. Понятие и сущность государства / О. В. Мартышин // Теория государства и пра-
ва : учеб. / под. общ. ред. О. В. Мартышина. — М. : Норма, 2007. — С. 87–127.

19. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О. Э. Лейст. — М. : Зерцало-М, 
2002. — 288 с. 

20. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения / В. Е. Чиркин. — М. : Артикул, 1997. — 
352 с. 

21. Конституции государств Европы : в 3 т. / под общей ред. Л. А. Окунькова. — М. : НОРМА, 2001. — 
Т. 2. — 840 с.

22. Конституции государств Европы : в 3 т. / под общей ред. Л. А. Окунькова. — М. : НОРМА, 2001. — 
Т. 1. — 824 с.

23. Оніщенко Н. М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : моногр. / Н. М. Оні-
щенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : Юридична думка, 2011. — 176 с. 

24. Аржанов М. А. Государство и право в их соотношении / М. А. Аржанов. — М. : Изд-во АН СССР, 
1960. — 287 с.

25. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. — СПб. : Лань, 1998. — 224 с.
26. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права / Г. Гроций. — М. : Ладомир, 1994. — 868 с. 
27. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 560 с.
28. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду / А. П. Заєць. — К. : Пар-

ламентське видавництво, 1999. — 248 с. 
29. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права : учеб. пособие / Г. Ф. Шершеневич. — М., 1910–1912. — 

805 с. 
30. Маркс К. К критике гегелевской философии права / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Собра-

ние сочинений. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1954. — 2 изд. — 
Т. 1. — С. 219–368.

Євграфова Є. п. Держава: правова цінність й інтегративна місія в українському суспільстві
У статті розглядаються аксіологічні аспекти теорії держави, їх прояв у життєдіяльності суспільства, 

громадян. Наголошується на цінності держави як об’єднання людей (народу), організація та функціо-
нування якого має здійснюватися виключно на засадах права. Аналізуються сучасні уявлення щодо 
держави, її утворення, суверенітету, територіальної цілісності, взаємозв’язок і взаємодія з правом. 
Висловлюється критичне ставлення до ототожнення держави з публічною (державною) владою. Під-
креслюється роль держави в інтеграційних процесах українського суспільства, вирішення ключових 
завдань щодо формування громадянського суспільства, його консолідації та розвитку, організації та 
проведення ефективних соціально-економічних та інших реформ.

Ключові слова: держава, право, публічна влада, інтеграція. 
 
Евграфова Е. п. Государство: правовая ценность и интегративная миссия в украинском обществе
В статье рассматриваются ценностные аспекты теории государства, их проявление в жизнедея-

тельности общества, граждан. Подчеркивается ценность государства как объединения людей (наро-
да), организация и функционирование которого должно осуществляться исключительно на основе 
права. Анализируются современные представления о государстве, его создании, суверенитете, тер-
риториальной целостности, взаимосвязи и взаимодействии с правом. Высказаны критические заме-
чания относительно отождествления государства с публичной (государственной) властью. Отмечает-
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ся роль государства в интеграционных процессах в украинском социуме, решении ключевых задач 
в формировании гражданского общества, его консолидации и развитии, организации и проведении 
эффективных социально-экономических и иных реформ.

Ключевые слова: государство, право, публичная власть, интеграция.

Yevhrafova Ye. State: legal value, integrative mission in Ukrainian society
The article deals with axiological aspects of the theory of state, their demonstration in vital functions of the 

society, citizens. The emphasis is made on the value of state as an association of individuals (people), whose 
organization and functioning must be performed only on legal basis. The author provided contemporary picture 
of state, its formation, sovereignty, territorial integrity, interconnection and interaction with law. Critical attitude 
to identification of state as a public power is expressed. The author underlined role of the state in integrative 
processes of Ukrainian society, solution of key tasks concerning formation of civil society, its consolidation and 
development, organization and holding of effective social and economic reforms, etc. 

Key words: state, law, public power, integration. 
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КАТЕГОРІЯ «пРАвОСвІДОмІСТь»  
ЯК ЗАГАльнОлЮДСьКА ЦІннІСТь

Щоб поводитися правомірно в юридично значущих ситуаціях, кожна особистість повинна 
мати вільну, зрілу і здорову правосвідомість. Для цього вона повинна добре почуватися у 

межах права і мати можливість самостійно здійснювати вибір варіанта поведінки, оскільки лише 
у вільному виконанні закону проявляється моральна гідність особистості, її соціальна активність 
[7, c. 378].

Кожна людина володіє правосвідомістю незалежно від того, знає вона про це чи ні.
Свого часу І. Ільїн справедливо зазначав, що «немає людини без правосвідомості, але є безліч 

людей зі знехтуваною, запущеною, спотвореною або навіть здичавілою правосвідомістю. Пра-
восвідомість як духовний орган необхідна людині, бере участь, так чи інакше, у всьому її житті, 
навіть тоді, коли людина скоює злочини, утискає сусідів, зраджує свою батьківщину тощо, Бо 
слабка, спотворена, продажна, рабська, злочинна правосвідомість залишається правосвідомістю, 
хоча її душевно-духовна будова виявляється помилковою» (інакше кажучи, деформованою), а її 
зміст або мотиви «помилковими або поганими». Отже, правосвідомість — це внутрішній, осо-
бистісний регулятор юридично значущої поведінки, який може характеризуватися як позитивно, 
так і негативно. Однак вона завжди залишається необхідною формою життєдіяльності людини і 
суспільства, зрозуміло, бажано у своєму позитивному варіанті [6, c. 224].

Правосвідомість являє собою одну із форм або сфер людської свідомості, явище ідеальне, безпо-
середньо не спостережуване. Спроба з’ясувати її конкретну роль у процесі правотворчості і реалі-
зації права віддавна перебуває в полі зору вчених, у тому числі на рівні емпіричного вивчення.

Теорія держави і права традиційно досліджує такі категорії, як поняття, сутність, структура 
правосвідомості, її функції, співвідношення з правом і роль у механізмі правового регулювання 
суспільних відносин, у забезпеченні законності і правопорядку, а також правове виховання на-
селення і юристів-професіоналів. У зазначених та інших аспектах теорія права включає категорію 
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правосвідомості. Більш того, в науковій літературі існує думка, що поряд з такими, досить чітко 
відокремленими частинами науки і навчальної дисципліни, як теорія права і теорія держави, від-
носно самостійне значення має і теорія правосвідомості.

Як форма або сфера свідомості, правосвідомість відображає правову дійсність у формі юридич-
них знань та оціночних відносин до права і практики його реалізації, правових установок і цін-
нісних орієнтацій, що регулюють поведінку (діяльність) людей в юридично значущих си туаціях. 
Правова свідомість служить джерелом правової активності і внутрішнім регулятором юридично 
значущої поведінки або механізмом здійснення [6, c. 183].

Правосвідомість у своїй структурі містить правову ідеологію, або пізнавальну, когнітивну сто-
рону (знання, ідеї, погляди тощо), і правову психологію, або соціально-психологічну, емоційно-
вольову сторону (переживання, почуття, звички, переконання тощо), тобто правовий світогляд.

Специфіка правосвідомості в порівнянні з іншими сферами або сферами свідомості (політич-
ною, моральною, естетичною тощо) становить усвідомлення і переживання взаємозв’язку явищ 
і процесів з юридичними наслідками (уявними, дійсними або бажаними), співвідношення їх із 
правовим регулюванням, з юридичними правами, обов’язками і санкціями.

Правова ідеологія є систематизованим науковим вираженням правових поглядів, принципів, 
вимог суспільства, різних груп і верств населення. Вона повинна формуватися як процес вияв-
лення, теоретичного усвідомлення, координації та узгодження різних суспільних інтересів шля-
хом досягнення соціального компромісу. У цьому випадку правова ідеологія буде утримувати ве-
ликий моральний потенціал, що передбачає пріоритет прав і свобод особистості, поділ влади, 
політичний плюралізм, високу роль суду як антипода бюрократичного управління, що властиво 
ідеологічно й економічно здоровому суспільству з розвиненою загальною та правовою культурою. 
Правова ідеологія обґрунтовує та оцінює існуючі або виникаючі правові відносини, законність і 
правопорядок. У розробці правової ідеології беруть участь юристи, політологи, економісти, які 
враховують конкретні історичні умови життя суспільства, рівень суспільної свідомості, соціальну 
психологію, волю та інтереси як більшості, так і меншості, інші фактори.

Ядром правової ідеології, її обов’язковим компонентом є знання права, які за своєю сут-
ністю звертаються до кожної людини з приписами дозволу і заборони, надають йому права і 
покладають обов’язки. Людина, що не знає права (конституції та інших законів) своєї держа-
ви, веде позаправове життя, керується самодіяльними уявленнями, що стихійно виникли, про 
права та обов’язки, які притаманні їй від природи, або набуті у результаті практичного досвіду. 
Якщо людина не знає своїх обов’язків та їх меж, то не в змозі їх дотримуватися і безсила перед 
свавіллям влади, поступається їй, проявляє покірність. Знаючи, що «можна», «повинно», чого 
«не можна», людина може наполягати не тільки на своїх природних, природжених правах і сво-
бодах, на їх принциповій недоторканності і забезпеченості, а й зможе вимагати, щоб ці права 
фактично дотримувалися, були захищені від порушень і не зневажалися іншими, щоб держава 
створила необхідні умови для їх використання. Хто хоче дійсно знати право, повинен його ро-
зуміти як об’єктивну потребу прогресивного розвитку суспільства, пристосуватися до нього, 
рухаючись до істинного знання, яке дається юридичною наукою і вдосконалюється за допомо-
гою систематичної освіти [8, c. 85–86].

Право в його зрілому і розвиненому вигляді має вигляд системи норм, тобто виражено у словах 
юридично значущого зовнішнього припису — правила поведінки, що встановлює відомий по-
рядок у суспільстві. За словесним текстом норми приховані поняття, зміст яких кожен раз необ-
хідно усвідомити і засвоїти після отримання вичерпної відповіді на два формальних запитання, 
істотних для правосвідомості: ким і в якому (належному) порядку це правило встановлено? кому 
слід їм керуватися? Розвинута правосвідомість на цій основі завжди дозволяє розібратися у тому, 
де починається і де закінчується право і де виникає свавілля. Вирішивши ці питання, людина 
зможе зробити для себе правильні висновки. Стосовно кожної правової норми слід, як вже зазна-
чалося, встановити: що, кому, за яких обставин і з якою санкцією пропонується, забороняється і 
дозволяється, а потім вибрати варіант поведінки, що відповідає власним уявленням (потребам та 
інтересам). Справжнє знання і розуміння права є справою важкою, відповідальною, але такою, 
що може бути вирішена. Природно, особливу складність становить вибір варіанта поведінки, 
особливо в конфліктних, нетипових ситуаціях реальної дійсності.
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Отже, необхідно, щоб кожна людина точно знала саме те, що їй по праву «можна», «не можна» 
і «повинно» або «слід робити», щоб вона  усвідомлювала не тільки зміст (структуру) свого право-
вого становища, а й була упевнена, що останнє може бути змінено не інакше як по праву. Саме 
ця обставина буде орієнтувати людину на правомірний варіант поведінки (діяльності) [7, c. 384].

Крім знання норм права кожній людині потрібно знати ще його принципи (вихідні, основні 
положення) та джерела права, аби за необхідності знайти бажані (необхідні) принципи і норми. 
Природно, що специфічні вимоги ставляться до правової ідеології юристів-професіоналів. Обсяг 
і якість знань, володіння принципами і нормами права прийнято називати правовою інформо-
ваністю особистості. Порівняльний аналіз соціально-демографічних, тимчасових, географічних 
і статевовікових особливостей суб’єктів правової інформованості в Росії показав, що рівень їх 
правових знань різний. Виокремлюють елементарно необхідний, низький і високий рівні право-
вої інформованості громадян (населення). Рисами першого рівня визнано засвоєння переважно 
безконфліктних правил поведінки, що становлять необхідні умови комунікації та загальновиз-
наних соціальних зав’язків, реалізованих значною мірою на рівні інтуїції. Для другого рівня ха-
рактерна відносно «вільна» орієнтація у правових ситуаціях, що постійно змінюються, на основі 
загальних принципів і постійно втілюваних норм права, здатність осмислити зміст нормативно-
правових актів і, відповідно, зорієнтуватися у виборі варіанта поведінки. Показником третього 
рівня правової інформованості особистості вважається постійний інтерес до права, нереалізова-
на в повному обсязі потреба в отриманні та розширенні кількості, поглибленні якості правової 
інфор мованості, орієнтація на її активне, критичне сприйняття і використання. Він властивий 
для юристів-професіоналів [1, c. 14–15].

Правова психологія охоплює сукупність правових почуттів, ціннісних відносин, настроїв, ба-
жань і переживань, характерних для особистості (конкретної людини), всього суспільства загалом 
чи конкретної соціальної групи (груп) зокрема. Вона є найбільш безпосереднім відображенням 
життєвих відносин членів суспільства, що формують нації, народності, різні групи і верстви на-
селення.

Через правову психологію реалізуються:
а) знання права;
б) органічно властиві правовій культурі звичаї, традиції і взагалі все те, що увійшло у звичку, 

побут, культуру особистості;
в) її самооцінка, тобто вміння критично оцінити свою поведінку з точки зору його відповід-

ності принципам і нормам права.
Самооцінка може завершуватися почуттям задоволення своєю поведінкою (діяльністю) або, 

навпаки, негативним ставленням до неї, розумінням, що порушені права і свободи інших, закон-
ність, а отже, і правопорядок у суспільстві [5, c. 112].

Встановлено, що правосвідомість являє собою вузловий пункт, який акумулює в собі всі пси-
хічні процеси, властивості і стани, які проявляються у конкретній правовій поведінці саме як 
результат правових установок і ціннісних орієнтацій.

Інтерес являє собою питання про значення знань права для утримання виникаючих почут-
тів, емоцій, переживань тощо, а в підсумку — психологічного самопочуття загалом. У найза-
гальнішому вигляді слід зауважити, що право має об’єктивне значення — вказує особистості 
кращий спосіб зовнішньої поведінки, немовби «зв’язує» її цим зазначенням, оскільки визначає 
права, обов’язки і наслідки відступу від правових приписів. Інакше кажучи, воно дозволяє, ви-
магає, загрожує несприятливими наслідками і виконує їх, де це вдається. Особистість повинна 
усвідомити адресовані їй приписи, осягнути за допомогою правосвідомості їх об’єктивний сенс 
і визначити варіант своєї поведінки. Для цього необхідний, насамперед, власний внутрішній 
духовний досвід. Тому не кожна людина може правильно усвідомлювати особливості та тонко-
щі поняття і сутності права. Високий рівень правосвідомості, або розвинена правосвідомість, 
дозволяє зрозуміти повністю значення права, яке не зводиться до особистих, духовних станів. 
Потрібно бути переконаним у тому, що відкидаючи об’єктивний сенс і об’єктивне значення 
(цінність) права, особистість позбавляє себе тієї основи, на якій тільки й можливий правопо-
рядок. Вона (особистість) тим самим не відмовляється від можливості протестувати проти по-
рушень своїх прав і свобод, апелювати до суду. Об’єктивне значення права полягає не тільки 
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і не стільки в тому, що воно формує мотиви поведінки, а й у тому, що містить у собі правильне 
правило поведінки, яке визначає шлях до рівності і справедливості навіть тоді, коли люди не 
знають і не хочуть її знати [4, c. 57].

Отже, право потребує правосвідомості для того, щоб діяти, стати життєвою силою, а право-
свідомість права необхідна для того, щоб набути предметну оцінку і соціальну справедливість.

Однак право тільки тоді виконує свою роль регулятора суспільних відносин, коли воно не тіль-
ки усвідомлено думкою і перевірено досвідом, а й визнане як духовна цінність і життєва необ-
хідність, тобто особистість побачила в його принципах і нормах на основі правових почуттів і 
переживань об’єктивне значення для себе й оточуючих, а тому добровільно бере за обов’язок до-
тримання правових розпоряджень.

є чимало людей, які заперечують існування права, тобто нігілістів. Одні з них не визнають 
право лише частково з корисливих або інших особистих мотивів, інші заперечують право прин-
ципово, відкидаючи життєві компроміси. Визнання чи невизнання права характеризує ставлення 
людей до особистісно злободенних і соціально значущих подій, фактів, явищ, процесів правової 
дійсності [3, c. 45].

Отже, правова психологія передбачає переживання права і дотримання його розпоряджень або 
відступ від них.

Правова ідеологія і правова психологія як складові змісту правової свідомості перебувають 
у тісному взаємозв’язку, взаємно обслуговуючи один одного, що виражається, зокрема, в одна-
ковому характері відносин до різних правових явищ. Відповідно, правосвідомість являє собою 
складний комплекс ідеологічних і психологічних компонентів (елементів). Від рівня ідеологічної 
підготовки особистості залежить можливість контролю її над хвилюваннями, емоціями, почут-
тями тощо, вміння опановувати власною особистістю. У свою чергу, від правової психології за-
лежить визнання чи невизнання права, а відповідно, дотримання правових розпоряджень чи їх 
порушення. У цьому сенсі правова свідомість виконує роль своєрідного фільтра, через який про-
пускаються всі фактори, що впливають на право і правову поведінку (діяльність).
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Зільбер Д. О. Категорія «правосвідомість» як загальнолюдська цінність
У статті досліджуються поняття, структура та характеристика правосвідомості як загальнолюдської 

цінності. Розглядаються основні напрями впливу та механізм правового регулювання правосвідомос-
ті на людину загалом та вплив на особистість окремих елементів правосвідомості. Аналізуються за-
кономірності функціонування правосвідомості в механізмі правового регулювання, а також основні 
наукові концепції правосвідомості як суб’єктивного елемента правового регулювання. Досліджується 
значення впливу правосвідомості у процесі правотворчості і реалізації права.

Ключові слова: правосвідомість, правове регулювання, суспільні відносини, правотворчість, мо-
раль, правовий нігілізм, правова ідеологія, норми права.
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Зильбер Д. А. Категория «правосознание» как общечеловеческая ценность
В статье исследуются понятие, структура и характеристика правосознания как общечеловеческой 

ценности. Рассматриваются основные направления воздействия и механизм правового регулирова-
ния правосознания на человека в целом, и влияние на личность отдельных элементов правосознания. 
Анализируются закономерности функционирования правосознания в механизме правового регули-
рования, а также основные научные концепции правосознания как субъективного элемента право-
вого регулирования. Исследуется значение влияния правосознания в процессе правотворчества и ре-
ализации права.

Ключевые слова: правосознание, правовое регулирование, общественные отношения, правотворче-
ство, мораль, правовой нигилизм, правовая идеология, нормы права.

Zilber D. The category of «legal consciousness» as a universal value
This article explores the concept, structure and characterization sense of justice as universal values. The main 

areas of influence and mechanism of regulation of legal awareness on the whole person, and the impact on 
the individual elements of individual conscience. Analyzed zakonomirnosti functioning sense of justice in the 
mechanism of legal rehulyuvannya, and basic concepts of legal consciousness as the subjective element of legal 
regulation. We study the impact of legal consciousness in the process of law-making and the right.

Key words: legal consciousness, justice, legal regulation, public relations, law-making, ethics, legal nihilism, 
legal ideology, the rule of law.
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ДЕЯКІ пРОБлЕмИ ЗАКОнОДАвЧОЇ ТЕхнІКИ  
СУЧАСнОГО УКРАЇнСьКОГО ЗАКОнОТвОРЕннЯ

Одним із найважливіших інструментів інтеграційних процесів, суб’єктом яких виступає наша 
держава, є гармонізація законодавства України та права європейського Союзу. Водночас 

швидкість цих процесів в умовах недостатньої розробленості та законодавчої унормованості за-
конодавчої техніки (вкотре згадаємо про відсутність «закону про закони»), призводить до зни-
ження якості новоприйнятих законів, а отже, і якості та ефективності законодавства загалом.

Цю проблему, у сучасному її вимірі, неодноразово порушували у працях Ж. Дзейко, В. Риндюк, 
І. Усенко, М. Теплюк, О. Ющик та інші фахівців у галузі законодавчої техніки. Утім, практика, 
на жаль, не завжди дослухається до надбань науки, а законотворення часто залишається преро-
гативою політиків більше, аніж юристів, що зумовлює перевагу політичних мотивів над науково 
обґрунтованими юридичними аргументами.

Аналіз деяких законодавчих актів, прийнятих у стінах Верховної Ради України, та «поліцей-
ських» законопроектів, пропонованих останнім часом у межах гармонізації законодавства Украї-
ни з європейським законодавством, дозволяє виявити декілька проблемних елементів, де най-
більше спостерігаються систематичні порушення правил законодавчої техніки, та запропонувати 
можливі шляхи їх вирішення.

Практика структурного оформлення законодавчого матеріалу є доволі різноманітною. Існують 
цілі кодекси, які складаються з розділів, статей, пунктів та підпунктів. Зокрема, у Податково-
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му кодексі України головне змістовне навантаження мають саме останні, що притаманне радше 
інструк ціям та не є загальновживаним для законодавчих актів такого рівня. Водночас зустріча-
ються і законопроекти, автори яких, видається, намагалися використати весь арсенал інструмен-
тів для його детальнішого структурування. Так, структурними одиницями законопроекту «Про 
поліцію та поліцейську діяльність» 1692-1 (далі — законопроект 1692-1) є розділ, глава, параграф, 
стаття, абзац, частина, пункт, підпункт. 

Утім, паралельне застосування такої кількості інструментів структурування вимагає уважно-
го та точного їх використання, особливо при подальших посиланнях на відповідні положення. 
Знач на кількість структурних одиниць видається зручною для підготовки тексту та технічної ро-
боти над законопроектом, «шліфування» конкретних формулювань. Однак для щоденного засто-
сування закону це виглядає зайвим. Адже виникає перевантаженість тексту різними елементами, 
що, до того ж, дублюють одне одного. Однакова структурна одиниця в різних випадках іменуєть-
ся то частиною, то абзацом, що, у свою чергу, призводить до плутанини у посиланнях.

Не завжди зберігається і логічна послідовність викладення актів, частим є порушення викла-
дення від загального до конкретного. Зауважимо і про визначення, які мають бути вичерпними та 
давати якнайповніше уявлення про об’єкт визначення. Зокрема, визначення національної поліції 
(ст. 7) та фінансової поліції (ст. 9) у законопроекті 1692-1 є абсолютно ідентичними, адже побудо-
вані шляхом зазначення лише правового статусу цих органів. У статті не знайшли відображення 
функціональні особливості, специфіка діяльності фінансової поліції. Загалом у законопроекті 
введено багато нових понять: «поліцейські послуги», «публічний порядок», «допомога потерпі-
лим», «Національна поліція», «Апарат Національної поліції», «служби оперативного реагування» 
тощо, проте не подаються їх визначення. Це може призвести до неоднозначного тлумачення по-
ложень закону.

Також текстуальні та мовні неузгодженості призводять до можливості різного тлумачення  
однієї і тієї самої норми, що суперечить вимогам точності та однозначності, наприклад: через 
невдале оформлення ст. 13 виникає враження, що Національна поліція, Фінансова поліція, При-
кордонна поліція мають єдиний спільний апарат, який складається з відповідних, визначених у 
статті, підрозділів; ст. 33 містить норму про те, що «Поліція уповноважена проникнути до жит-
ла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише у невідкладних випадках, 
пов’язаних із урятуванням життя людей та цінного майна». Отже, передбачено вичерпний пере-
лік невідкладних випадків — рятування життя людей та цінного майна. Виникає запитання: чи 
уповноважена поліція на відповідні дії з метою врятування життя не людей, а однієї людини, до 
того ж без цінного майна? Можливо, заміна словосполучення «життя людей та цінного майна» на 
«життя людини та/або цінного майна» зняло б відповідні запитання. Не зовсім коректно визна-
чено шляхи підтримання порядку місцевою поліцією (п. 4.1 ст. 6) — профілактика, запобігання, 
виявлення і припинення тощо. Утім, запобігання і є одним із засобів профілактики. Таких при-
кладів можна навести багато.

Недопрацьованими виглядають посилання та відсилання. Так, у законопроекті 1692-1 міс-
титься декілька відсилань до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», зокре-
ма, ним мають унормовуватись такі важливі положення, як правовий статус поліцейського 
місцевої поліції, правила призначення на посаду поліцейського, проходження служби, опла-
ти праці і соціальних гарантій, дисциплінарної відповідальності і припинення служби. Вод-
ночас чинний Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не унормовує 
вказані питання, не містяться вони й у Прикінцевих положеннях аналізованого законопроек-
ту. Однак такі питання мають вирішуватися комплексно, і приймати закон без їх вирішення 
є нераціональним.

Невдалим видається застосування нумерації абзаців або частин у багатьох статтях поряд із 
нумерацією пунктів, що створює плутанину при подальших посиланнях. Однакові одиниці по-
різному іменуються у різних посиланнях. Так, при посиланнях на однакові одиниці — у ст. 34 
законопроекту 1692-1 це посилання на абзац, у статтях 42, 44 — на частину, а в перехідних по-
ложеннях — на пункт. Неприпустимими є неодноразові «мертві» посилання. Наприклад, пп. 8 
п. 1 Прикінцевих положень того ж законопроекту містить посилання на пп. 5 п. 4 Перехідних 
положень, якого в законопроекті не існує. Також використовуються численні небажані бланкетні 
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посилання — пп. 1 абзацу 2 п. 1 ст. 34 містить посилання без зазначення того, на яку конкретно 
статтю зроблене. 

У законопроекті «Про Національну поліцію» 1692 (далі — законопроект 1692), що наразі прой-
шов перше читання у Парламенті, також зустрічаються «мертві» посилання — п. 5 ст. 63 відсилає 
до неіснуючих пунктів 4–8 ч. 2 ст. 65 законопроекту; частин 8 та 9 п. 4 ст. 62 — абсолютно іден-
тичні, що є очевидною помилкою — у ч. 9 має йтися про п. 8. Загалом вся конструкція ст. 62 є 
незавершеною, через що абсолютно незрозумілою. Посилання у ч. 4 ст. 62 законопроекту 1692 
мають співвідноситися з відповідними частинами (іменованими у ст. 62 пунктами) п. 2 ст. 59 зако-
нопроекту 1692, однак жодних посилань чи інших прив’язок щодо цього не існує, що позбавляє 
цілу статтю логіки та сенсу.

На окрему увагу заслуговують перехідні і прикінцеві положення законодавчих актів та про-
ектів. Недоліком більшості з них є відсутність комплексного підходу — замість конкретних про-
позицій із приведення інших законодавчих актів у відповідність до законопроекту, обмежується 
загальною вказівкою уряду підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
про приведення законів України у відповідність до цього закону. По-перше, це елементарне нех-
тування вимогами Регламенту Верховної Ради України щодо обов’язкового надання переліку за-
конів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реаліза-
ції положень законопроекту у разі його прийняття.

По-друге, перекладення функції суб’єкта законодавчої ініціативи на суб’єкта правозас-
тосування ускладнює законодавчу процедуру, призводить до виникнення численних колізій, 
та зрештою відображається на якісному рівні закону загалом. Особливо небезпечно, що така 
практика набуває поширення у законодавчому оформленні реформ, які проводяться у контек-
сті інтеграційних процесів. Адже це, з одного боку, прискорює проведення відповідних реформ 
і досягнення певних політичних цілей, а з другого — позбавляє їх комплексності та цілісності, 
що негативно впливає на юридико-технічні характеристики та подальшу ефективність кон-
кретної реформи.

Правозастосовний орган безперечно може та має доопрацьовувати та вносити власні пропози-
ції щодо удосконалення конкретного законодавчого акта, однак широка практика, коли законом 
проголошуються загальні настанови, а визначення порядку та механізму їх реалізації повністю 
перекладаються «на плечі» уряду, такий закон виглядає суто політичним документом, не законом 
власне, а лише декларацією закону. Водночас уряд отримує розширені можливості та повнова-
ження щодо тлумачення норм, які мають визначатися законодавцем.

Слід звернути увагу і на іншу хибну, на нашу думку, практику, що нині формується у стінах 
Парламенту. Поширеного застосування набуває невдала колізійна норма, яка вже набула свого 
відображення у деяких нових законах та законопроектах, зокрема і в законопроекті 1692-1 — «За-
кони України діють в частині, що не суперечать цьому Закону». Однак ця норма сама здатна не 
вирішити, а викликати суперечності, адже вкотре актуалізує проблему суперечності пріоритету 
колізійних принципів та колізійних норм. Колізійні принципи передбачають, що у разі супе-
речності між нормами цього закону та закону прийнятого пізніше має діяти норма останнього. 
Так само у разі колізії між загальною нормою аналізованого закону та спеціальною нормою іншо-
го закону діятиме остання. Водночас вказана норма закону вимагає, щоб всі колізії вирішувалися 
лише на його користь.

Вітчизняна багаторічна законотворча практика пішла шляхом використання такої колізійної 
норми, яка вирішувала колізії між спеціальною раніше прийнятою нормою і загальною пізніше 
прийнятою нормою: 1. «Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чин-
ності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону», а також 2. «До приведення 
законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти 
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону». Остання, до того ж, враховує можливі 
суперечності між наступними змінами до попереднього законодавства та відповідною колізійною 
нормою.

Ще одним важливими елементом законодавчої техніки, на який варто звернути пильну увагу, 
є момент набрання законом чинності, зокрема й такий інструмент, як відкладення моменту на-
брання законом чинності. Нагадаємо, що набрання законом чинності — це юридична передумо-
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ва, підстава дії закону. Початок дії закону — це фактичне поширення його дії територіально та за 
колом осіб. 

Вітчизняна законотворча практика пішла шляхом, коли, як правило, ці два моменти збі-
гаються у часі — закон розпочинає діяти одразу з моменту набрання ним чинності. Але у 
випадках системних комплексних змін, зокрема здійснення реформ, виникає потреба у про-
веденні комплексу організаційних, кадрових, інформаційних, фінансових, матеріально-тех-
нічних та юридико-технічних заходів, без яких закон не зможе належно діяти. Зокрема, ви-
никає нагальна потреба у приведення значного масиву чинного законодавства у відповідність 
до нового закону. 

Для цього має використовуватися механізм відкладення введення в дію новоприйнятого 
закону. Тобто для початку проведення необхідного комплексу заходів згідно з перехідними 
та прикінцевими положеннями закону він має набрати чинності, однак не діяти. При цьому 
момент введення закону в дію переноситься на визначений законом термін. Так передбачає 
доктрина, так записано в обох альтернативних проектах «закону про закони», що побували 
у стінах Верховної Ради України. На практиці цей інструмент також використовується, що-
правда, нечасто і не завжди правильно. Застосовуються такі умови перенесення моменту вве-
дення закону в дію:

• певний термін (з конкретної дати — наприклад, Закон України від 21 квітня 1999 р. «Про 
виконавче провадження» – «цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування і вво-
диться в дію з 1 липня 1999 року»); 

• певний строк (через шість місяців — наприклад, Закон України від 14 жовтня 2014 р. «Про 
запобігання корупції Верховна Рада України» — «цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності»; За-
кон України від 5 липня 2012 р. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – «цей Закон набирає 
чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: 1) положень частини першої статті 
6 і статті 10 цього Закону щодо стажування, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання 
чинності цим Законом…»);

• прив’язка до певної події (проведення виборів, набуття чинності певним законодавчим 
актом тощо — наприклад, Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про вибори 
народних депутатів України” та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку про-
ведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів 
України, повноваження яких були достроково припинені)» — «Цей Закон набирає чинності з 
дня його опублікування і вводиться в дію одночасно з початком виборчого процесу позачергових 
виборів до Верховної Ради України, призначених згідно з частиною другою статті 82 Конституції 
України (за умови юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради України), але не 
раніше ніж через 60 днів з дня опублікування цього Закону»; Закон України від 5 липня 2012 р. 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем його опублікування, крім: … 2) статті 23, яка вводиться в дію одночасно з набранням 
чинності Кримінальним процесуальним кодексом України; 3) положень статей 24–27, 48, 
50–55 цього Закону щодо надання адвокатом безоплатної правової допомоги, які вводяться в 
дію одночасно з набранням чинності відповідними положеннями Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу”…»).

Водночас часто зустрічаються ситуації, коли замість того, щоб розділити момент набрання за-
коном чинності та момент введення його в дію і перенести лише останній, законодавець перено-
сить момент набрання законом чинності. Наприклад, законопроект 1692-1 передбачає, що закон 
набирає чинності з 1 січня 2016 р. Виникає запитання, на якій підставі планується передача примі-
щень, транспорту, матеріально-технічних засобів та обладнання, наприклад, від податкової міліції 
до фінансової поліції? Адже юридично перехідні положення не є чинними з моменту прий няття 
закону і до набуття ним чинності, — той період на який і заплановані відповідні організаційно-
технічні дії. Те саме стосується інших органів та структурних підрозділів органів державної влади, 
які ліквідуються (Державної служби боротьби з економічною злочинністю, оперативних підроз-
ділів Державної митної служби України та підрозділів контррозвідувального захисту економіки 
держави Служби безпеки України тощо).
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Таких прикладів можна навести чимало. Численні колізії та неузгодженості зовнішнього ви-
раження законодавчого матеріалу пов’язані передусім із незадовільним законодавчим регулюван-
ням цих питань, адже на доктринальному рівні багато з них є вже значною мірою вирішеними. 
Тому доречним було б до початку очікуваної інтенсифікації законотворення, пов’язаної з інтегра-
ційними процесами, визначити на законодавчому рівні якісний та ефективний інструментарій та 
зрештою прийняти «закон про закони». 

Іванова А. Ю. Деякі проблеми законодавчої техніки сучасного українського законотворення
У статі виявлено та узагальнено деякі проблеми основних елементів законодавчої техніки на при-

кладі законодавчих актів та законопроектів «про поліцію».
Ключові слова: законодавча техніка, перехідні та прикінцеві положення, набрання чинності закону, 

введення закону в дію.

Иванова А. Ю. некоторые проблемы законодательной техники современного украинского законтвор-
чества 

В статье выявлены и обобщены некоторые проблемы основних элементов законодательной техни-
ки на примере законодательных актов и законопроектов «о полиции». 

Ключевые слова: законодательная техника, переходные и заключительные положення, вступление 
закону в силу, введение закона в действие. 
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КОмУнІКАТИвнА СКлАДОвА  
ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

У науковій літературі існує велика кількість визначень терміна «інтеграція». Зокрема, інтеграція 
(від лат. integro — відновлення, об’єднання в єдине ціле) — це процес і результат взаємозв’язку, 

взаємодії, зближення та об’єднання у єдине ціле будь-яких частин, елементів країн, їхніх еконо-
мік, соціальних і політичних структур, культур, соціальних і політичних груп, етносів, партій, 
рухів, організацій.

У сучасній науковій літературі виокремлюють такі основні види інтеграції: 
1) залежно від предмета — політична, економічна, науково-технічна інтеграція; 
2) ґрунтуючись на географічних ознаках — глобальна, регіональна, субрегіональна; 
3) за принципом розширення інтеграція може бути «вшир» (коли збільшується кількість чле-

нів) або «вглиб» (коли посилюються інтеграційні процеси серед тих самих членів).
Необхідно зазначити, що європейська інтеграція в сучасному розумінні — це явище ХХ ст. 

У цей період такі науковці, як К. Аденауер, Ж. Монне, П.-А. Спаак зазначали, що для європейців 
«європеїзм» є найконструктивнішою ідеєю століття, а логіка потребує від них об’єднання зусиль, 
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досвіду, енергії, навичок у спільних інтересах. А теоретичні засади європейської інтеграції можна 
згрупувати в «економічний» і «політичний» напрями [6, с. 10].

Розгляд інтеграції, наприклад, штатів у США, республік у колишньому Радянському Союзі та 
країн, що увійшли до складу європейського Союзу, дозволяє нам краще зрозуміти ці напрями. 
Значною мірою відносини в цих спільнотах продиктовані конфедеративним чи федералістським 
характером об’єднання, але також велике значення мають фактори організації угрупування сус-
пільств: відносна гомогенність чи розрив між «центром» та «периферією», адаптогенний потен-
ціал, ступінь асиміляції, синхронізованість суспільств у реакції на виклик ззовні, ефективність 
подолання розбіжностей між власними і спільними інтенціями на користь останніх. Зазначаєть-
ся, що спільноти, які інтегрували суспільства зі значними розходженнями у кодовій структурі, 
отримують більший кодовий («генний» набір), а тому мають перевагу у комунікації перед більш 
гомогенними за соціокультурним складом спільнотами завдяки своїй гнучкості. Актуальність 
обра ної теми полягає в тому, що зараз між європейськими суспільствами зникають звичні нам 
всім бар’єри та кордони, що, з одного боку, добре, а з другого — позбавляє невеликі країни звич-
ного захисту від непередбачених втручань. Нині саме для України ця тема є найбільш гострою, 
тому що взаємодія між суспільствами-донорами та суспільствами-реципієнтами приводить до 
загострення проблеми взаємного прямого та прихованого впливу одних суспільств на інші. Ви-
никає протиріччя між узагальненням соціальних і культурних ознак суспільств у процесі адаптації 
в межах утвореної спільноти, та намаганням суспільством-реципієнтом зберегти свою унікаль-
ність. Оскільки для сучасної України у її прагненні до інтеграції найбільшими досягненнями є 
зрушення у визначенні соціальної ідентичності суспільства як учасника глобальної взаємодії, то 
ми розуміємо, що потреба у дослідженні комунікативних засад, які зумовлюють інтеграційні про-
цеси, безумовно, існує. Це питання неодноразово порушували українські політологи, історики, 
соціологи тощо. Також проблематика суспільної взаємодії досліджувалася у широкому та світово-
му колі джерел. Зокрема, до засновників теоретичних засад взаємодії, у тому числі комунікатив-
ної, слід віднести таких фахівців, як К.-О. Апель, П. Вацлавік, Ю. Габермас, В. Гьосле, Т. Ван Дейк 
[4, с. 6]. Нині для нас існує нагальна проблема вивчення та адаптації саме під Україну досвіду 
інших країн у напрямі функціонування держави в умовах глобалізації. 

Спробуємо розглянути комунікативну функцію нашої держави, яка характеризує так звану 
четверту владу — засоби масової інформації. Цю функцію також називають «інформаційною», 
але назвати її «комунікативною» буде більш точним, тому що комунікація — це обмін інформа-
цією, що обов’язково має суб’єкт, об’єкт, а також прямий і зворотній зв’язок між ними. На тлі 
гострих потреб України в реформах, такий обмін інформацією повинен стати метою всієї системи 
влади. Для того щоб якісно та своєчасно надавати громадянам державні послуги, вкрай необхідно 
налагодити взаємодію влади, організацій та громадян, тобто комунікацію. На жаль, зараз у нашій 
країні цей зв’язок зовсім не рівноправний і не партнерський.

Комунікативна функція має свій зміст, способи і структури, своє забезпечення [2, с. 23]. 
Специфіка цієї функції полягає у її впливі на суспільство, та часом навіть у прихованому ма-
ніпулюванні суспільною свідомістю, адже зараз саме на інформації заснована уся діяльність 
влади [2, с. 23].

Деякі вчені дійшли висновків, що самоідентифікація суспільства відбувається у процесі його 
реагування на інформацію та засвоєння чи відторгнення властивих їй соціокультурних кодів 
«прийнятного» та «чужорідного» [1, с. 3]. Вже доведено, що гармонізація спільного середовища 
полягає в урегулюванні протиріч та є можливою за умов адекватного сприйняття учасниками 
взає модії наслідків застосованих ними стратегій прямого та прихованого впливу.

Не слід також забувати про те, що здатність суспільства продукувати інтенції та реагувати на інфор-
мацію, що надходить ззовні, випливає з особливостей його функціонування як сукупності інтенціо-
нальних суб’єктів у їх взаємозв’язку завдяки особливостям спільного середовища. Фактична взаємо-
дія виникає, коли сторони не готові до зміни і балансування свого простору, тобто це — інтеграція без 
комунікативної перспективи, спрямована на попереднє встановлення контакту, оцінку іншої сторо-
ни. Стратегічна взаємодія виключає не тільки комунікативну перспективу, а й встановлення контакту, 
спрямованого на з’ясування комунікативних очікувань суб’єктів. У реалізації власних інтересів сто-
ронам не тільки неважливе виникнення комунікативної перспективи, а й бажане зведення до мініму-
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му спроб впливу на домагання сторін і їхнє балансування. Також ми маємо моделі суспільної взає модії 
відповідно до ступеня гармонізації позитивного соціального обличчя (прагнення до утворення спіль-
ного простору) та негативного (захист від надмірного втручання), зокрема:

• гармонійну та неконфліктну модель зі збалансованими позитивними та негативними со-
ціальними обличчями учасників;

• конфліктну модель, де надмірне прагнення до інтеграції починає пригнічувати соціальне 
облич чя, тобто руйнує «приватне недоторканне коло» учасників і викликає внутрішній конфлікт;

• конфліктну модель «недовіри», де прагнення до відгородження, створення захисного пан-
цира навколо внутрішнього світу робить консенсус неможливим. 

Також слід розглянути таку тему, як самоідентифікація сучасного суспільства, яка в проце-
сі інтеграції з іншими залежить від його залучення до міжсуспільного полілогу, з одного боку, 
та, з другого — від інформаційного деспотизму, викликаного інструментальним мисленням су-
часного «Я-покоління» [1, 7]. Це має структуру відносин «Свій — Чужий» та «Свій — Інший», 
що впли вають на процес формування категорій «прийнятного» та «чужорідного» в ідентичності 
суспільства та визначають стратегії побудови його взаємодії з іншими суспільствами [1, с. 12]. 
Здійснюється виокремлення соціокультурних кодів прийнятного (визначають інформацію ззовні 
за критеріями сумісності з соціокультурною сферою суспільства) та чужорідного (містять озна-
ки унікальності, які не спростовуються під час взаємодії), що впливають на самоідентифікацію 
суспільства у ролі учасника комунікації. Формування Я-концепції проходить на рівні вирішення 
умов співіснування кодів прийнятного та чужорідного кожної зі сторін, з урахуванням адаптацій-
них потреб, що впливають на самопізнання суб’єктів взаємодії через зіставлення власного серед-
овища зі специфічним соціокультурним середовищем Іншого.

У контексті участі суспільства в міжсуспільній комунікації стадія сформованості «Я-концепція» 
визначає його здатність до інтеграції, а також перспективи та стратегії впливу, які воно застосо-
вуватиме під час взаємодії. Йдеться про динаміку соціокультурної кодової системи суспільства 
з огляду на його здатність до здійснення обміну інформацією, інтенціями та засобами впливу з 
іншими учасниками комунікації під час утворення суспільних об’єднань. Наприклад, можна роз-
глянути та використати цивілізаційні архетипи об’єднання, характерні для Північної Америки, 
Західної європи, Близького та Далекого Сходу [5, с. 2].

На думку В. Червонюка, сучасне суспільство, де основний предмет праці більшої частини лю-
дей — інформація та знання, а знаряддя праці — інформаційні технології, впевнено можна на-
звати інформаційним, тобто таким, що має комунікативну функцію [7, с. 7]. Її зміст охоплює 
утворення єдиного інформаційно-комунікативного простору держави як частини світового ін-
формаційного простору, забезпечення вільного доступу користувачів до інформації шляхом по-
стійного її накопичення, оновлення та розповсюдження; створення ефективної системи реаліза-
ції прав громадян і соціальних інститутів на вільне отримання, розповсюдження та користування 
інформацією; організацією єдиної системи забезпечення захисту інформації та інформаційної 
безпеки; сприяння подальшому розвитку ринку інформації, фактичному задоволенню потреб 
суспільства в інформаційних продуктах і послугах [7, с. 12].

На інформації заснована діяльність законодавчої влади — ухваленню законів передує збір 
та обробка інформації (соціальної, економічної, політичної). Адже сам текст закону — правова 
інфор мація, яку держава поширює насамперед офіційно, а також «популяризує». Але найбільше 
комунікативна функція держави проявляється у діяльності органів виконавчої влади, що здій-
снюють інформаційну діяльність повсякденно та безперервно. 

Також слід звернути увагу на те, що за інформаційної доби сьогодення зростає не тільки інтен-
сивність інтеграційних процесів, а й кількість конфліктів, пов’язаних з дезінтеграцією [3, с. 6]. 
Визначення комунікативних засад інтеграційних процесів суспільств у їх прагненні до самоіден-
тифікації дозволяє зауважити, що культурна дезінтеграція у певних межах є ознакою самозбере-
ження унікальності кодової структури суспільства у сенсі усталених інтерпретацій досвіду його 
членів, а також стереотипів реагування на ситуації взаємодії. Таким чином, самоідентифікація 
суспільства, зокрема стадія сформованості його Я-концепції, безпосередньо є основою інтегра-
ційних процесів, що відбуваються під час участі зазначеного суспільства у міжсуспільній кому-
нікації. Формування ідентичності інтегрованих спільнот відбувається поступово, залежно від 
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інтеграційних процесів між суспільствами у його складі. Первинна ідентичність інтегрованого 
утворення як соціального цілого спирається на видалення зі сфери чужорідного специфічних со-
ціокультурних кодів, що є нерелевантними для спільноти загалом, з метою формування спільної 
кодової системи, ідентифікація членів об’єднання з якою є органічною; вторинна ідентичність 
інтегрованого утворення відзначається актуалізацією єдності інформації, простору та часу, що 
формують перспективу участі в інформаційному обміні на засадах відповідальності за наслідки 
застосованого до інших акторів комунікації впливу. Вразливість комунікації полягає у тому, що 
її дискурсивні вимоги не можуть реалізуватися за умов контакту спільнот, які керуються різни-
ми типами соціальної дії (комунікативної чи стратегічної), тому «глобалізація» набуває переваги 
на сучасному етапі розвитку людської спільноти, але загрожує інформаційному обміну як ознаці 
функціонування всезагального комунікативного простору.

Отже, інтеграція є складним, багатостороннім і часто суперечливим явищем. 
Незважаючи на те, що інтеграція є наслідком усвідомлення необхідності спільного вирішен-

ня проблем сучасності, вона, з одного боку, створює умови для формування інтернаціональних 
(міждержавних чи наддержавних) політичних інститутів, а з другого — може призвести до проти-
стояння різних соціально-політичних сил, партій, держав, цивілізацій. Безумовно, вирішення 
цих проблем полягає у вимогах ефективного інформаційного забезпечення, а саме: 

• держава повинна безпосередньо створювати нормативні акти, інформацію для яких беруть 
зазвичай ззовні;

• забезпечувати супровід інформації, що має державне значення (похідні функції контролю, 
обліку, моніторингу);

• створення спеціалізованих структур у сфері інформації та регулювання їхньої діяльності 
(ЗМІ, архіви, музеї, установи освіти, культури);

• зберігання інформації на різних стадіях комунікативного процесу;
• переробка і створення нової інформації;
• забезпечення реалізації конституційного права громадян на доступ до інформації. 
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Ісаєва в. в. Комунікативна складова інтеграційних процесів 
Стаття присвячена засадам і механізмам інтеграційних процесів, що відбуваються у контексті 

міжсуспільної комунікації. У результаті дослідження визначено, що об’єднання суспільств залежить 
від рівня сформованості їх Я-концепцій. Інтеграція може призвести до протистояння різних со-
ціально-політичних сил, партій, держав, цивілізацій. Вирішення цих проблем полягає в ефектив-
ному інформаційному забезпеченні державою суспільства та організацій на всіх рівнях керування. 

Ключові слова: європейська інтеграція, соціокультурні спільноти, суспільна взаємодія, функ-
ціонування держави в умовах глобалізації, Я-концепція суспільства, соціокультурна кодова система. 
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Исаева в. в. Коммуникативная составляющая интеграционных процессов
Статья посвящена основам и механизмам интеграционных процессов, происходящих в контексте 

межобщественной коммуникации. В результате исследования определено, что объединение обществ 
зависит от уровня сформированности их Я-концепций. Интеграция может привести к противостоя-
нию различных социально-политических сил, партий, государств, цивилизаций. Решение этих проб-
лем заключается в эффективном информационном обеспечении государством общества и организа-
ций на всех уровнях управления.

Ключевые слова: европейская интеграция, социокультурные сообщества, общественное взаимодей-
ствие, функционирование государства в условиях глобализации, Я-концепция общества, социокуль-
турная кодовая система.

Isaіeva V. The communicative component of the integration processes
The report focuses on the foundations and mechanisms of integration processes which occur in the context 

of the international communication. The study determined that the merger of societies depends on the level of 
development of their self-concepts. This integration can lead to conflict between various social and political 
forces, parties, States, and civilizations. The solution of these problems lies on effective information which the 
government gives to society which organized at all levels of management.

Key words: European integration, social and cultural community, the social interaction, the functioning of 
the state in conditions of globalization, self-concept of society, social and cultural code system. 
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вплИв пРАвОвОЇ ДОКТРИнИ  
нА ЕФЕКТИвнІСТь пРАвОвОГО РЕГУлЮвАннЯ

Актуальність обраної тематики зумовлена становленням нової вітчизняної правової парадиг-
ми, в основу якої закладено принцип верховенства права. Формування системи права Украї-

ни відбувається на нових засад, принципах демократії та загальнолюдських цінностей.
У новітніх умовах розвитку суспільних відносин під впливом насамперед процесів глобаліза-

ції особливого значення набувають проблеми прав людини, створення загальноєвропейських і 
загальносвітових інституцій, процесів зближення різних правових систем, доктринальні правові 
джерела знову набувають особливого, першочергового значення [1, с. 147]. 

Правова доктрина завдяки своїй достовірності й аргументованості є концептуальною базою 
вітчизняної правотворчої практики. Завдяки їй виникає можливість глибшого розуміння потен-
ціалу українського права з точки зору розширення його джерельної бази. З впевненістю ствер-
джуємо, що це завдання активно виконують провідні фахівці з правознавства (як теоретики, так 
і практики). Водночас в Україні констатувати безперешкодний вплив доктрини на сучасного за-
конодавця як стійку тенденцію поки що безпідставно.
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Різноджерельна система права виконує координуючу функцію між парламентською правотвор-
чістю і правотворчістю судів, правовою доктриною та правовим звичаєм. Існування у державі різ-
них видів джерел (форм) права забезпечує аргументовану конкуренцію та взаємний контроль пра-
вової інформації, тим самим гарантуючи розвиток громадянського суспільства та правової держави.

Вказана тема є однією з недостатньо розроблених у вітчизняній правовій науці. З цієї проб-
лематики майже відсутні спеціальні монографічні та дисертаційні дослідження. Частковий тео-
ретичний аналіз правової доктрини простежується у контексті досліджень, присвячених аналізу 
джерел права взагалі або окремих його різновидів зокрема у провідних вітчизняних правознавців: 
М. Кагадія, О. Ковальчука, М. Козюбри, В. Котюка, Б. Малишева, Н. Пархоменко, О. Скакун, 
Р. Тополевського, Д. Хорошковської та ін.

Окрім згаданих вище авторів науково-теоретичну основу дослідження становили праці та-
ких науковців дореволюційного, радянського та сучасного періодів, як С. Алексєєв, Дж. Берман, 
І. Богдановська, С. Бошно, Н. Гранат, С. Гусарєв, О. Зайчук, С. Зівс, Д. Керімов, Х. Кетц, М. Кор-
кунов, В. Лазарєв, Р. Лівшиц, М. Марченко, О. Мурашин, К. Неволін, В. Нерсесянц, Н. Оніщен-
ко, І. Покровський, А. Саїдов, є. Спекторський, Л. Сюкіяйнен, Ю. Тихомиров, є. Трубецькой, 
В. Хвостов, К. Цвайгерт та ін.

Мета статті зумовлена її актуальністю, ступенем розробленості теми та полягає у розгляді ефек-
тивності правового регулювання як одного з визначальних показників його якості через вплив на 
нього правової доктрини.

Правовий феномен завжди привертав увагу як творців права, так і тих, хто його застосовує. 
І досі не вироблено єдиного підходу до розуміння поняття «правова доктрина», її природи й сут-
ності. Однак із впевненістю можна стверджувати, що завдяки своєму основоположному харак-
теру вона є важливим чинником народження нових та видозміни вже існуючих правових норм, 
інститутів, галузей права.

Поділяємо твердження про те, що правова доктрина — це джерело (форма) права, засобами 
якого є система основоположних поглядів правознавців, що визначають стратегічні перспекти-
ви правового розвитку держави, науково обґрунтовують важливі проблеми права з метою більш 
ефективного їх вирішення, безпосередньо орієнтують на практичну дію та можуть бути регулято-
ром суспільних відносин [2, с. 5].

У процесі здійснення правової реформи в Україні виникає проблема ефективності правово-
го регулювання. Правова доктрина є значним чинником упорядкування суспільних відносин, 
оскільки всі її напрями, відповідно до особливостей свого предмета, є чутливими до реальних 
суспільних проблем. Важливість доктринальних розробок у теорії права підтверджується також і 
тим, що вони свідчать про сприйняття права, розуміння його сутності та змісту.

Ефективність правового регулювання є одним із визначальних показників його якості поряд із 
цінністю та економністю. Крім того, визначає оптимальний захід цілеспрямованого впливу права 
на суспільні відносини, тобто досягнення мети, — одержання передбачуваних і бажаних для твор-
ця правових норм результатів їх здійснення [3, с. 267].

До юридичних чинників, від яких залежить ефективність правового регулювання, відносять 
належний стан нормативної основи правового регулювання та її досконалість. Безумовно, ство-
рення науково обґрунтованої та доступної для населення системи законодавства, а також наукове 
планування законотворення є необхідними складовими теперішнього процесу впорядкування 
суспільних відносин.

Уявляється, що дослідження правової доктрини як джерела (форми) права, на нашу думку, має 
велику потребу, оскільки дуже важливою є побудова теоретичної моделі правового регулювання, 
а вже потім — прийняття рішення про втілення її в реальне життя. Проведення правової реформи 
вимагає комплексного теоретичного забезпечення, що дає можливість моделювати правові про-
цеси й передбачати результати правової діяльності.

Виникнення норм завдяки правовій доктрині є результатом юридичного мислення та право-
розуміння, віддзеркаленням правових поглядів представників юридичної науки. Проте реалізація 
доктринальних норм пов’язана з державною діяльністю.

Стосовно вітчизняної юридичної практики (як правотворчої, так і правореалізуючої) доцільно 
визнати існування проблеми використання положень правової доктрини. Однаково шкідливим 
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є як занадто велике теоретизування, так і занадто велика практичність. Ще на початку ХХ ст. 
В. Шершеневич зазначав, що неналежна та юридична практика, яка не підкріплена теоретично, 
як і мертва теорія, що не випливає з практики. Законодавець і суддя діють наосліп, пробиваються 
навпомацки у складному суспільному житті [4, с. 88].

Аналізуючи вітчизняний досвід правового регулювання суспільних відносин, можна ствер-
джувати, що в юридичній практиці сформувалося дві позиції стосовно застосування положень 
правової доктрини: перша полягає у тому, що простежується активна реалізація положень право-
вої доктрини, а друга  — практика здебільшого не дослухається до думки теоретиків. У юридичній 
науковій літературі, у доповідях на наукових конференціях, у різних виступах, інтерв’ю як уче-
них-юристів, так і практиків відзначається недостатня наукова обґрунтованість законопроектів, 
їх декларативність, частота зміни пріоритетів у законодавчій діяльності, невизначеність механіз-
мів реалізації законів, що, в свою чергу, призводить до неоднозначності правозастосування.

Розвиток сучасного українського законодавства можна охарактеризувати як непослідовний, 
неспокійний: нескінченні зміни й доповнення нормативних актів, суперечливість низки законів.

Доктрина не лишається незмінною, а постійно оновлюється завдяки новим ідеям і поглядам. 
Проте вводить їх у свій склад лише після того, як та чи інша ідея, гіпотеза пройде випробування 
практикою та буде визнана більшістю учених і практиків, які працюють у сфері правотворчості та 
реалізації права.

Л. Петражицький наводить приклади думок авторитетних юристів, які стали на один рівень із 
законом. Були навіть розроблені спеціальні правила користування цим своєрідним правом, на-
приклад, «думка семи докторів права прирівнюється загальній думці, …чим старіший юрист, тим 
більшу вагу має його думка» [5, с. 590]. 

Погоджуємося із думкою М. Козюбри про те, що включення України в євроінтеграційні про-
цеси передбачає істотні зміни в системі джерел права України, а тому вимагає поглибленого 
осмислення чи переосмислення підходів до їх розуміння [6, с. 3]. Автор зауважує, що «інтеграція 
вітчизняної правової системи до європейського правового простору залишатиметься малопер-
спективною, якщо ми й далі ігноруватимемо процеси, що відбуваються в європейському праві, 
зокрема в його джерелах, та займатимемося пошуками власного “самобутнього” шляху правового 
розвитку в лоні “євразійської” чи особливої “слов’янської правової сім’ї”, яка до того ж склада-
ється на ґрунті не загальнослов’янської культури.., а культури “трьох братніх народів”. Без орієн-
тації на міжнародний, зокрема європейський, правовий досвід така “самобутність” — це шлях до 
самоізоляції…» [6, с. 3].

Тому можна вважати, що правова доктрина здатна бути науковою основою державної правової 
політики, спрямовуючи останню на демократичну трансформацію вітчизняної правової системи. 
Вона також є джерелом для підготовки пропозицій щодо вдосконалення правового, методичного, 
науково-технічного, організаційного та іншого забезпечення державотворення. Вчені можуть і 
повинні не лише впливати на розробку концепцій законодавчих актів, а й здійснювати науковий 
супровід їх прийняття і втілення у життя. Сучасна практика не може не вивчати, і найголовніше — 
не враховувати теоретичних висновків, які випливають із досвіду, а також не брати до уваги нау-
ково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на вдосконалення практичної діяль ності. Особ-
ливо відчутне взаємопроникнення науки та практики сьогодні, коли відбувається розроблення 
стратегії державотворення і юридичного нормотворення в Україні.

Здійснюючи правову політику на сучасному етапі розвитку держави, її суб’єкти з наукової точ-
ки зору намагаються обґрунтувати необхідність тих чи інших змін у сфері права та завдяки праву. 
На думку А. Малько, доктринальна форма правової політики переважно втілюється у проектах 
правових актів, у науковому передбаченні розвитку юридичних ситуацій [7, с. 14].

Розглядаючи доктрину в широкому розумінні не лише як систему ідей та поглядів, що формують 
цілісне уявлення про предмет чи явище, а й як наукові праці юристів (як теоретиків, так і практи-
ків), присвячені розгляду того чи іншого соціально значущого питання, як різноманітні висновки 
експертів, коментарі до законодавчих актів, правові документи, ми підтримуємо авторів, які наго-
лошують на провідній ролі доктрини в правотворчому та правозастосовному про цесах.

У сучасний період кардинальних світових трансформацій у напрямі гуманізації соціальних від-
носин, становлення та розвитку соціально-правових держав об’єктивною необхідністю є не лише 
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створення законодавчого підґрунтя цих процесів, а й діяльність, спрямована на роз’яснення та 
з’ясування норм права, з метою їх однозначного і правильного розуміння.

За відсутності глибокого розуміння змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, сис-
тематизація, формування правової культури та правосвідомості. Проте з’ясування дійсного змісту 
правової норми лише простим ознайомленням із її текстом є неможливим. Це зумовлено особли-
востями самих норм права, формами їх функціонування та зовнішнього вираження. 

Під доктринальним тлумаченням розуміється наукове роз’яснення правових актів, змісту та 
цілей правових норм, яке дається у результаті теоретичних пошуків, наукового аналізу права. 
В основі поняття «доктринальне тлумачення» лежить термін «доктрина». Отже, ми маємо справу 
з науковими розробками у сфері юриспруденції.

Доктринальне тлумачення допомагає практичним працівникам правильно розуміти та засто-
совувати норми чинного законодавства, що, безумовно, сприяє зміцненню всього режиму закон-
ності. Воно зазвичай проявляється у неофіційних працях: монографіях, коментарях, наукових 
статтях, висновках, експертизах тощо. У складних, сумнівних за кваліфікацією та оцінкою до-
казів справах судові, прокурорські та слідчі органи досить часто звертаються за консультацією до 
відповідних кафедр юридичних вишів та до окремих учених-юристів.

Отже, доходимо висновку про те, що в сучасному праві присутній факт особливої наукової та 
практичної зацікавленості правовою доктриною. А позитивне визнання правової доктрини від-
бувається через використання доктринальних положень в офіційному праві. 

Загальновизнаним є факт, що розвиток правової доктрини в Україні на сучасному етапі від-
бувається за декількома напрямами:

• активізація процесу наукового дослідження правової доктрини в історичному та теоретич-
ному контекстах;

• включення правової доктрини в систему джерел права України на законодавчому рівні;
• поширення правової доктрини в правотворчій діяльності, зокрема втілення доктринальних 

положень в акти державної влади;
• проникнення доктринальних засад у правозастосовну діяльність;
• оновлення правової доктрини у зв’язку зі зміною пріоритетів у сучасній правовій політиці 

держави;
• прийняття доктринальних документів за активної участі вчених-юристів, кваліфікованих 

спеціалістів-практиків, незалежних експертів шляхом обговорення проблемних питань на науко-
вих конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо.

Місце правової доктрини в житті українського суспільства свідчить про прагнення забезпечи-
ти суворий правовий порядок, зберегти та зміцнити фундаментальні юридичні цінності, макси-
мально використати надбання юридичної культури, гарантії, юридичні механізми та конструкції, 
що забезпечують реалізацію правових ідеалів та цінностей. Підвищення ролі правової доктрини 
сприятиме правильному вибору напрямів у правовому регулюванні суспільних відносин. У за-
конодавчому процесі саме вона має забезпечувати правовий характер законів при їх підготовці, 
експертній оцінці, виявленні, усуненні колізій у праві та запобігання ним.

Відображення у законодавстві положень правової доктрини повинно стати повсякденною 
практикою вітчизняного законотворення. Водночас науковці наголошують на тому, що непро-
стою, хоча певною мірою природною, є ситуація в сучасній вітчизняній юриспруденції. Зокрема, 
йдеться про конкуренцію декількох визнаних наукових центрів, науково-правничих шкіл (хар-
ківської, київської, львівської, донецької, одеської), що обґрунтовують і пропонують власне ба-
чення шляхів вирішення певних проблем державно-правового будівництва, що нерідко суттєво 
відрізняються у своїй концептуальній основі [8, с. 87].

Отже, цілком логічним видається питання вибору законодавцем засадничих орієнтирів нор-
мотворчої діяльності: орієнтування виключно на здобутки однієї наукової школи або навіть на 
наукові доробки окремих правників? 

Лише гармонійне поєднання наукових ідей може дати відповіді на актуальні проблеми пра-
во- та державотворення. Підтвердженням цього є позиція В. Тація: «Будь-яка сучасна галузь на-
ціонального права і національного законодавства не може бути побудована на ідеях якоїсь однієї 
школи права. Якщо ця школа права претендує на науковість і своєчасність, то вона “приречена” 
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синтезувати у своїх поглядах кращі ідеї інших напрямів у тій чи іншій галузі права з урахуван-
ням їх сучасних модифікацій. Зокрема, останні можуть бути пояснені інтеграційними процесами, 
трансформацією наукових шкіл, характерними для сучасного наукового знання» [9, с. 540].

Враховуючи викладене вище, можна стверджувати, що правова доктрина є потужним право-
творчим і правозастосовним чинником. Правові ідеї, які є серцевиною правової доктрини, мають 
не тільки наукове, а й практичне значення. Під час проведення державно-правової реформи в 
Україні врахування доктринальних положень у процесі організації та функціонування держав-
них органів, а також удосконалення правового регулювання може бути корисним для побудови 
демократичної, правової та соціальної держави. Можна сподіватися, що правова доктрина віді-
граватиме важливу роль у процесі уніфікації європейського права. Однак ця роль виявляється 
меншою, ніж очікувалося.
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Калганова О. А., Кармаліта м. в. вплив правової доктрини на ефективність правового регулювання
У статті розглядаються питання правової доктрини, яка є концептуальною базою вітчизняної пра-

вотворчої практики. Констатується, що існування в державі різних видів джерел (форм) права забез-
печує аргументовану конкуренцію та взаємний контроль правової інформації, тим самим гарантую-
чи розвиток громадянського суспільства і правової держави. Встановлено, що дослідження правової 
докт рини як джерела (форми) права має велику потребу, оскільки дуже важливою є побудова теоре-
тичної моделі правового регулювання, а вже потім — прийняття рішення про втілення її в реальне 
життя. Проаналізовано вітчизняний досвід правового регулювання суспільних відносин, на підставі 
чого можна стверджувати, що в юридичній практиці існує дві позиції стосовно застосування положень 
правової доктрини. В одних випадках простежується активна реалізація положень правової доктрини, 
а в других — практика здебільшого не дослухається до думки теоретиків. Встановлено, що відображен-
ня у законодавстві положень правової доктрини повинно стати повсякденною практикою вітчизняно-
го законотворення. 

Ключові слова: правова доктрина, правове регулювання, система права, джерело (форма) права, 
норма права.

Калганова Е. А., Кармалита м. в. влияние правовой доктрины на эффективность правового регулиро-
вания

В статье рассматриваются вопросы правовой доктрины, которая является концептуальной ба-
зой отечественной правотворческой практики. Констатируется, что существование в государ-
стве различных видов источников (форм) права обеспечивает аргументированную конкуренцию и 
взаимный контроль правовой информации, тем самым гарантируя развитие гражданского общества 
и правового государства. Установлено, что исследования правовой доктрины как источника (формы) 
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Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) у творчості філософів Античності

права очень важны, в связи с тем, что важно построение теоретической модели правового регули-
рования, а уже потом — принятие решения о реализации ее в реальную жизнь. Проанализирован 
отечественный опыт правового регулирования общественных отношений, на основании чего можно 
утверждать, что в юридической практике сложилась двоякая позиция относительно применения по-
ложений правовой доктрины. В одних случаях прослеживается активная реализация положений пра-
вовой доктрины, а в других — практика в большинстве случаев не прислушивается к мнению теоре-
тиков. Установлено, что отражение в законодательстве положений правовой доктрины должно стать 
повседневной практикой отечественного законотворчества.

Ключевые слова: правовая доктрина, правовое регулирование, система права, источник (форма) 
права, норма права.

Kalhanova O., Karmalita M. Influence of the legal doctrine on efficiency of legal regulation
In article questions of the legal doctrine which is conceptual base of domestic law-making practice are 

considered. It is noted that existence in the state of different types of sources (forms) of law provides the reasoned 
competition and mutual control of legal information, thereby guaranteeing development of civil society and 
the constitutional state. It is established that researches of the legal doctrine as source (form) of law are very 
important because creation of theoretical model of legal regulation, and already then — making decision on its 
realization in real life. Is analysed domestic experience of legal regulation of the public relations on the basis of 
what it is possible to claim that in legal practice there was a double position concerning application of provisions 
of the legal doctrine. In one cases active implementation of provisions of the legal doctrine is traced, and in 
others — practice in most cases doesn’t listen to opinion of theorists. It is established that reflection in the 
legislation of provisions of the legal doctrine has to become a daily rule of domestic lawmaking.

Key words: legal doctrine, legal regulation, system of law, source (form) of law, rule of law.

УДК 340.1
Сергій Миколайович Капишін,

здобувач відділу теорії держави і права  
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ІДЕЇ вЕРхОвЕнСТвА пРАвА  
(пРАвОЗАКОннОСТІ)  

У ТвОРЧОСТІ ФІлОСОФІв АнТИЧнОСТІ

У наш час, коли найбільшою проблемою юридичного світогляду й відповідної йому юридич-
ної практики є проблема захисту прав, свобод і законних інтересів людини, постає нагаль-

на потреба захисту та гарантування на практиці теоретичних положень концепції прав людини, 
зміцнення авторитету закону і принципу законності у правовому просторі, що є першочерговим 
завданням як теоретиків права, так і практиків. 

У сучасних умовах демократичного суспільства розвиток українського права пов’язаний із за-
провадженням ідеї верховенства права і захистом прав людини. У зв’язку з цим є гостра необхід-
ність у подальшій розробці питань правозаконності, об’єднання для цього зусиль представників 
як зарубіжної правової науки, так і представників вітчизняної юриспруденції. 

Світова наукова думка в галузі права кульмінацію переосмислення уявлень про законність 
пов’язує із сучасним відродженням ідеї правозаконності (rule of law). Однак для сучасної україн-
ської юриспруденції таке явище досить нове, і внаслідок цього маловивчене. Традиційним для 
представників вітчизняної правової науки було дослідження категорії «законність». Особливо 
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актуальними для дослідження правозаконності є праці зарубіжних правознавців ліберального на-
пряму: A. Дайсі, M. Оукшота, Ф. Хайєка, у яких правозаконність (rule of law) була концептуально 
розроблена.

У розвиток цього вчення наприкінці XIX — на початку XX ст. зробили свій внесок українські 
філософи та юристи М. Драгоманов, С. Котляревський, М. Палієнко та ін.

Проблему законності, у той чи інший спосіб, вивчали такі сучасні українські правознавці, 
як В. Бабкін, В. Головченко, В. Зенін, М. Козюбра, В. Копейчиков, О. Мироненко, В. Сіренко, 
В. Цвєтков, Ю. Шемшученко та ін. 

Однак необхідно зазначити, що ідеї верховенства права як категорія історії політичної та прав-
ничої думки у теоретичній спадщині античних мислителів, насамперед Платона, Аристотеля і 
Цицерона, стали і нині є складником сучасної теорії та практики права.

Які ж саме ідеї, думки, формули, конструкції та вчення античних мислителів і нині є поперед-
никами складників (як їх античні відповідники) того, що в сучасному світі визнано як «верхо-
венство права». 

З цього погляду дуже цінними є наукові здобутки С. Головатого, який, досліджуючи тему вер-
ховенства права, чи не вперше у вітчизняній науковій літературі виявив та зазначив, які елементи 
із вчення античних мислителів слід відносити до попередників складників верховенства права. 
У своїй монографії «Верховенство права: Ідея. Доктрина. Принцип» він, зокрема, до цих попере-
дників відносить такі елементи: концепції «правильно побудованої» та «цілком досконалої» дер-
жави (Платон); концепція «правильної» і «найкращої» форми державного устрою (Аристотель), 
концепція «найкращого» державного устрою (Цицерон); ідеї добра та справедливості; вчення про 
природнє (позадержавне) походження права (теорія природнього права); ідеї стосовно забезпе-
чення справедливого способу здійснення державної влади; ідеї стосовно заперечення тиранії в 
будь-яких формах її прояву; ідея, згідно з якою дія закону поширюється на всіх; концептуальні 
положення про право на життя та право на приватну власність як природні права людини; думки 
про належне мистецтво правосуддя; концептуальні міркування про сутність справедливої люди-
ни. У дослідженні зроблено узагальнений висновок про те, що всі наведені вище ідеї, формули, 
конструкції та концепції, висунуті мислителями ще в античні часи, стали філософською основою 
доктрини верховенства права, яка постала набагато пізніше [1, с. 122].

Ідеї античних мислителів про «панування закону» як «панування серед речей того, що є най-
вищим за все», як «влада розуму», «панування розуму», «верховенство розуму», «панування боже-
ства і розуму» (the rule of reason), того, що «велить робити добро» і «відвертати зло», за своєю суттю 
були попередниками ідеї «верховенства права» (the rule of law) [1, с. 123].

Серед західних авторів досить поширеною є думка, що перша зафіксована поява ідей, які в 
сучасному розумінні є складниками змісту поняття «rule of law» (далі — за текстом українсько-
го основоположного акта — поняття «верховенство права»), належить Стародавній Греції, в якій 
терміном «ἰσονομία» (isonomia) описували такий стан, що його було запроваджено в Атенах, і який 
передбачав, по-перше, «рівність усіх законів стосовно всіх громадян», а по-друге, «впевненість у 
тому, що владу здійснювано відповідно до відомих правил». Ἰσονομία (isonomia), як основа «вла-
ди доброї якості», античними греками поціновувалась вище, ніж демократія, що давало підстави 
вважати: в античній Греції ідеї, які в сучасному розумінні є складниками змісту «верховенства 
права», передували самій демократії [1, с. 62].

Серед західних авторів мало хто заперечує, що поняття «rule of law», яке виникло набагато піз-
ніше за античні часи — у ХІХ ст., початково мало два чітких значення: 1) стосувалося «всього спо-
собу життя»; 2) стосувалося «кількох інститутів публічної влади». Перша з цих моделей визнаєть-
ся такою, що була властива вже античним грекам.

Так, вибудовуючи свою «ідеальну державу», один із найвеличніших мислителів усього сві-
ту й усіх віків у царині філософії, політичних наук та вчення про право — Платон (427–347 рр. 
до н. е.) — заклав у її основу такі речі, які й дотепер залишаються ідеалом для кожного, хто бажає 
щастя і процвітання своєму народу та державі, у якій він сам живе, передусім це ідеї Добра і Спра-
ведливості [1, с. 63].

Замислюючись над причинами виникнення держави, Платон вів мову про те, що люди, самі 
народжені «не зовсім подібними один до одного», маючи «різну природу, а також і різні здібності 
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до тої чи іншої справи», не в змозі самотужки забезпечити собі найнеобхідніші речі (як-от: їжу, 
житло, одяг і все інше, потрібне для існування й життя), «збираються разом, щоб спільно жити 
й допомагати одне одному». Таке «об’єднане поселення» Платон називає «державою». Він хотів 
розглядати не просто «державу, яка постає», а саме «державу, яка має всього вдосталь», бо, роз-
глядаючи саме таку державу, на його переконання, можна швидше побачити, «як виникають у 
державах справедливість і несправедливість». Виходячи з того, що «ті, хто має владу», — «люди не 
безгрішні й часто-густо припускаються помилок», причому «спонукаючи підлеглих виконувати 
свої розпорядження», ті, хто наділений владою, «можуть помилятися у виборі найкращого рішен-
ня навіть для себе», Платон дійшов висновку про те, що, «беручись встановлювати закони», вони 
«одні закони встановлюють правильно, а інші — неправильно». І тут же він логічно поставив за-
питання: якщо іншим людям слід дотримуватися «будь-чого», що встановили «ті, хто при владі», 
то хіба «саме це буде справедливим?» [2, с. 21]. Тому головне, що прагнув з’ясувати мислитель, 
полягало для нього в одному: осягнути, «що таке справедливість». Його також цікавило, «яким 
чином виникають у суспільстві справедливість і несправедливість». Щоб осягнути це, він про-
понує розглянути спочатку, «що таке справедливість у державах», а потім уже простежити за нею 
«в одній людині», стверджуючи, що справедливість буває «властива як окремій людині, так і цілій 
державі» [2, с. 53].

Платон вважав, що ті, хто дбає про державу, повинні оберігати її від людей, які порушують пев-
ний «порядок», тобто від «беззаконня», бо «беззаконня непомітно для ока поступово проникає у 
звичаї та звички, відтак непомітно збільшується і проникає у взаємини між людьми, а потім повзе 
далі, зазіхаючи вже на закони й державний лад». Оберігати певний «порядок» слід навіть стосов-
но перших ігор дітей, бо коли діти відразу почнуть бавитись «як належить», то «почуття права 
пустить своє коріння в їхніх душах», і «це почуття в них зростатиме і виявлятиметься в усьому, 
навіть змусить їх до поправлення державного устрою, якщо в ньому раніше щось було негаразд». 
Філософ не допускав, щоб навіть дитячі ігри були «протизаконні», бо коли вони «протизаконні», 
то й діти, які беруть у них участь, починають «зневажати закон, тоді неможливо виростити з них 
людей справедливих і серйозних» [1, с. 113].

Платон звертав увагу, що найближче до розуму підступає те, що підпадає під поняття «за-
кону й порядку», бо «найбільш віддалене від розуму» є «те, що віддалене від закону й порядку» 
[2, с. 291].

Наука визнає, що подальший розвиток і поглиблення античної політичної та правничої дум-
ки після Платона пов’язані з іменем його учня, Аристотеля (384–322 рр. до н. е.). Всім відомо, 
що саме йому належить крилатий вислів «Платон мені друг, але істина — великий друг». До ана-
лізу якого б явища він не вдався — людини, суспільства, держави, державного устрою, права, 
закону, — всюди було присутнє його намагання розглядати усе це крізь призму «правильного» і 
«неправильного», «корисного» і «шкідливого», «розумного» і «нерозумного», «справедливого» 
і «несправедливого». До всіх цих явищ мислитель висував такі вимоги та критерії, які, на його 
переконання, можуть забезпечити їхню «правильність», «корисність», «розумність» і «справед-
ливість» [1, с. 77].

Порівнюючи людину з усіма «іншими живими істотами», Аристотель казав, що «тільки людина 
здатна сприймати такі поняття, як добро і зло, справедливість і несправедливість» [3, с. 17].

У своїх роздумах про державу Аристотель зазначав, що вона також «існує з природи», оскіль-
ки «завдяки природі люди прагнуть до об’єднання». У створенні держави він бачив досягнення 
людиною «свого вивершення» шляхом встановлення порядку в рамках «закону і права». Як бачи-
мо, уже в античні часи мислитель не ототожнював, а навпаки — виокремлював такі категорії, як 
«право» і «закон». Він також вказував на те, що поняття «справедливості пов’язане з уявленням 
про державу», а «правосуддя є мірилом справедливості» [3, с. 18].

Державу Аристотель розумів як «певне впорядкування, в якому живуть її громадяни», і вона 
створюється «не задля утворення оборонного чи наступального союзу», «не з метою відвернення 
кривди від когось і не для взаємного обміну й торгівлі», «не задля того, аби жити», а — «здебіль-
шого для того, щоб жити щасливо». При цьому наголошував, що «держава не може вважатися 
щасливою, коли береться до уваги тільки певна частина населення, а не вся сукупність громадян» 
[3, с. 74].
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Один із недоліків демократії філософ бачив у «спрощеному її розумінні», в розумінні її як фор-
ми, за якої «влада належить народові», а отже, «більшості». Він висловив переконання, що «влада 
більшості» не завжди означає «правильну форму», оскільки якість такої форми залежить від того, 
в чиїх руках перебуває верховна влада; тут поставало запитання: а чи ті, хто становить «більшість», 
володіють, зокрема, «чеснотами»? Адже, на переконання мислителя, «допускати таких (без до-
стоїнств) до обіймання вищих державних посад — справа, пов’язана з ризиком: не володіючи до-
сить почуттям справедливості, знаннями, вони можуть чинити несправедливо або ж помилково» 
[3, с. 82]. 

Аристотель, зазначаючи про те, що там, де відсутня «влада закону», немає місця і для певної 
форми державного устрою, про те, що «закон повинен панувати над усім», що «закон повинен мати 
верховенство над владою», водночас порушував питання про наслідки закону, про те, «яка буде 
від нього користь у розв’язанні» певних «ускладнень». Але треба наголосити, що він не був «бук-
валістом», тобто прибічником «вульгарного послуху» будь-якому законові і мав переконання, що 
«безглуздо дотримуватися у кожному випадку букви закону» і що «державний устрій, де суворо 
дотримуються найнезначущіших літер закону, не може вважатися найкращим» [3, с. 93].

Оповідаючи про закони загалом, він зазначав, що «закони» такою ж мірою, як і форми держав-
ного правління, «можуть бути поганими чи добрими, ґрунтуватися чи не ґрунтуватися на засадах 
справедливості» [1, с. 83].

Переконливим аргументом на користь того, що Аристотель мав на увазі під поняттям «закон» 
саме порядок на засадах справедливості (і аж ніяк не акт законодавця), свідчить його головний 
висновок, у якому він стверджував: «Отже, хто вимагає, аби панував закон, очевидно хоче, щоб 
панували Божество і Розум, а хто вимагає, аби панувала людина, проявляє (у своїй вимозі) певне 
дикунство; бо пристрасть саме і є таким (чимось тваринячим), до того ж вона зводить навіть най-
кращих правителів з істинного шляху; навпаки, закон — це розум поза пристрастями і бажання-
ми» [3, с. 96].

Ідеї мислителів античної Греції стосовно таких понять, як «держава», «право», «закон», «спра-
ведливість», «добро», набули розвитку в творчості такого видатного мислителя античного Риму, 
як Цицерон (106–43 рр. до н. е.). Звертаючись передусім до спадщини стоїків, Аристотеля і Пла-
тона, аналізуючи (часом досить критично) погляди цих грецьких попередників, Цицерон висуває 
низку нових і цілком оригінальних ідей стосовно зазначених вище та супутніх їм понять. У його 
працях і промовах особливе місце посідають ті його міркування про державу, право та справедли-
вість, без яких абсолютно неможливо осягнути у всій повноті таке сучасне явище, як «верховен-
ство права» [1, с. 88–89].

Цицерон виходив з того, що Платон визнав за потрібне створити державу «швидше таку, якої 
слід бажати, аніж таку, на яку можна було б розраховувати...; не таку, яка могла б існувати, а таку, 
в якій було б можливо побачити розумні основи громадянськості» [4, с. 88].

У своїх міркуваннях він дійшов висновку, що кожний з усіх видів держави є «недосконалим» і 
жоден із них не може бути «найкращим». Кожен із них «є стерпним» завдяки лише наявності того 
зв’язку, що «вперше міцно об’єднав людей», тобто знову йдеться про «згоду стосовно права» та 
«спільності інтересів». Свій головний висновок про «недосконалість» кожного із цих видів дер-
жавного устрою Цицерон виводить із властивих кожному з них вад [1, с. 91].

За народної влади, коли «все вершиться з волі народу», «хоч би якою справедливою та помір-
ною була» ця влада, Цицерон висловив застереження стосовно того, що «сама рівність ця все ж 
несправедлива, тому що при ній нема щаблів [у суспільному становищі]». Він досить критично 
поцінував досвід атенців, «які вершили всі справи на основі постанов та рішень народу», тобто на 
основі «повновладдя атенського народу», вказуючи на ті вади такого правління, які не тільки не 
дали йому «зберегти свого блиску», а й через які, як показали наступні події, це «повновладдя на-
роду» виявилося «згубним», бо перетворилося на «шаленство та сваволю натовпу» [4, с. 51]. Цицерон 
зазначав, що навіть самі прихильники демократії в Греції казали про «згубні наслідки, пов’язані 
з непогамовністю народу». Тому він не вважав за можливе стверджувати, що держава є «набут-
ком народу» у випадку такого правління, «коли народ... вершить усім і в його владі перебуває 
все», «коли натовп прирікає на страту, кого захоче», «коли людей переслідують», «коли гра бують, 
захоп люють, розтринькують усе, що тільки захочуть». Навіть більше, Цицерон стверджував, що 
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«цей вид і є найгіршою державою», бо тут йдеться про «збіговисько людей», яке є «тиранією такою 
ж мірою, як коли б гуртом була одна людина». Він вважав, що це навіть «ще огидніший тиран», 
бо, на його переконання, «нема лютішого звіра, ніж той, що наслідує зовнішній вигляд народу і 
приймає його ім’я» [4, с. 120].

Принципова позиція вчення Цицерона про право полягає у відстоюванні того, що «право» — 
це те, що встановлено природою, а не те, що вирішила людина. На його переконання, «якби пра-
ва встановлювалися велінням народів, рішеннями верховників, вироками судів і ці права могли б 
одержати схвалення голосуванням або рішенням натовпу, тоді існувало б право грабувати, право 
чинити перелюбство, право подавати сфальшовані заповіти». Він твердив, що «закон, встанов-
лений людьми», не може порушити «порядок у природі», не може «створити право із безправ’я», 
не може «створити добра із зла». Тільки на основі права, яке виступає «мірилом, наданим при-
родою», можна відрізнити «добрий закон від нерозумного». Саме «керуючись природою», відріз-
няють не тільки «право від безправ’я», а й «все чесне від ганебного», бо «чесне відносять до чесно-
ти, а до вад — ганебне» [1, с. 102].

Отже, червоною ниткою у вченні Цицерона проходить думка про те, що «законом», який 
ухвалюють люди, можна називати тільки те, що «є справедливим», що відповідає сутності приро-
ди взагалі й природи людини зокрема. Відповідність чи невідповідність людських законів природі 
виступає у нього головним критерієм справедливості чи несправедливості тих правил, які запро-
ваджуються самою людиною. Це стало одним із наріжних каменів усього вчення Цицерона про 
природнє право. 

Підсумовуючи викладене вище, можна впевнено сказати, що всі ці ідеї, формули, конструкції 
та концепції, висунуті видатними мислителями ще в античні часи, стали філософською основою 
доктрини «верховенства права», яка з’явилася значно пізніше. Саме здійснений античними мис-
лителями пошук «найкращої держави», а також того явища, яке має «панувати», «верховодити» 
як над людиною, так і навіть над «найкращою державою» в особі її органів влади та посадовців, 
було взято за основу концептуального наповнення цієї доктрини у ХІХ і ХХ ст. [1, с. 122–123].
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Капишін С. м. Ідеї верховенства права (правозаконності) у творчості філософів Античності 
Аналізується ідея верховенства права та створення держави у творчості античних філософів: Плато-

на, Аристотеля, Цицерона. Зазначається про співвідношення закону, справедливості та добра у творах 
античних мислителів. Наголошено на недосконалості форм правління держави, у тому числі народо-
владдя. 

Ключові слова: право, закон, верховенство права, держава, природнє право, права людини.

Капышин С. н. Идеи верховенства права (правозаконности) в творчестве философов Античности
Анализируется идея верховенства права и создания государства в творчестве античных философов: 

Платона, Аристотеля, Цицерона. Указывается на соотношение закона, справедливости и добра в про-
изведениях античных мыслителей. Отмечается несовершенство форм правления государства, в том 
числе народовластия.

Ключевые слова: право, закон, верховенство права, государство, естественное право, права чело-
века.

Kapyshin S. Ideas of rule of law in works of philosophers of Antiquity
Ideas of rule of law and establishment of state in works of philosophers of antiquity (Plato, Aristotle, Cicero), 

are analyzed. Interrelation of law, justice and good in works of thinkers of antiquity, is shown. Imperfection of 
forms of government, including democracy, is noted.

Key words: right, law, rule of law, state, natural law, human rights.
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СУСпІльСТвА

Правова реальність, будучи фундаментальною науковою категорією, є системою взаємопо-
в’язаних та взаємоузгоджених елементів, які в сукупності становлять автономну сферу люд-

ського буття. Пізнати право неможливо, не заглибившись у саму сутність світу права. На сучасно-
му етапі розвитку юридичної науки вкрай важливо глибше дослідити феномен правової реальності 
в аспекті його співвідношення з правовою системою, правовим життям і правовою надбудовою 
суспільства, а також з’ясувати роль правової реальності у забезпеченні інтеграції суспільства та 
його правової сфери.

Складний характер правової реальності перешкоджає однозначному тлумаченню цього сус-
пільного феномену, що призводить до плюралістичності його розуміння. Значний внесок в аналіз 
досліджуваної категорії зробили вітчизняні вчені О. Бандура, С. Гусарєв, Ю. єршов, А. Козлов-
ський, В. Лемак, Л. Луць, С. Максимов, Н. Оніщенко, П. Рабінович, Т. Тарахонич та ін. У їхніх 
працях виокремлені різні аспекти прояву правової реальності, однак її взаємодія з правовою над-
будовою в аспекті забезпечення її інтеграції ще не була предметом наукових пошуків.

Метою цієї статті є визначення взаємодії правової реальності та правової надбудови суспіль-
ства і виокремлення аспектів взаємодії правової реальності, держави та суспільної свідомості як 
важливих інституцій правового життя та засобів забезпечення його інтеграції.

Аналіз місця правової реальності у правовій надбудові суспільств потребує визначення співвід-
ношення економічного базису і юридичної надбудови. Економічний базис є основою суспільства 
як системи, що інтегрує всі його частини, підсистеми в єдиний організм, обумовлює у підсумку їх 
зміст, функціонування та розвиток [1, c. 108].

Категорія «правова надбудова» набула широкого застосування у марксистському правознав-
стві для характеристики частини надбудови будь-якого класового суспільства, яка виникає на 
основі економічного базису певного суспільства, відображає його в специфічній правовій формі 
й активно, за допомогою всієї системи юридичних засобів, впливає на нього. Звідси призначення 
поняття «юридична надбудова» в понятійному апараті науки полягає в тому, щоб, з одного боку, 
показати залежність всіх правових явищ від виробничих відносин, тобто розкрити їх надбудовний 
характер, а з другого — вказати на можливість їх зворотної дії на економічний базис. У право-
ву надбудову включаються різні правові явища: законодавство, правовідносини, акти реалізації 
права тощо. При цьому кожне із них «розміщується» у тій наближеності до економічного базису, 
якою мірою воно впливає на нього. Для юридичної надбудови характерний тісний взаємозв’язок 
правових явищ, що до неї входять, який має характер стійкої закономірності [2, с. 321].

Юридична надбудова — це надбудова над економічним базисом, в якій розрізняють право-
свідомість, право, правовідносини та інші правові (юридичні) явища; характер юридичної над-
будови визначається базисом, сукупністю пануючих відносин виробництва, розподілу, обміну та 
споживання [3, с. 132].

Якщо право є відносно стійким елементом юридичної надбудови, то правосвідомість є більш 
гнучким і рухливим її елементом. Саме в правосвідомості насамперед реєструються й оцінюються 
найменші зміни у сфері виробництва, обміну і розподілу. У правосвідомості формулюються зав-



207• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Карпічков В. О. правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства

дання, що стоять перед суспільством у галузі правового регулювання. Вона забезпечує зв’язок між 
економічним базисом і правом [4, с. 328].

Правова надбудова — це поліструктурний комплекс, у якому кожний з елементів включає 
різні підсистеми, наприклад, галузі права і правові інститути. З кожною підсистемою держава 
пов’язана своїми функціями й організаційною структурою. Цей зв’язок може бути безпосеред-
нім (прямим) і непрямим (опосередкованим). У правову надбудову входить правова ідеологія, але 
формування її в одних випадках є прямим обов’язком державних органів — це розробка концепції 
боротьби з організованою злочинністю, а в інших — викладання права у приватному навчальному 
закладі не належить до їх компетенції взагалі. Не можна не відзначити й того факту, що правова 
надбудова слугує для інтеграції елементів всієї політичної системи суспільства, є нормативною 
основою їх функціонування та створює гарантії не тільки належного правопорядку, а й політич-
ного порядку загалом. Держава в політичній системі є основною ланкою [5, c. 41]. Категорія «пра-
вова надбудова» розкриває місце розташування всіх правових явищ у суспільній системі відносно 
економічного базису.

На нашу думку, структуру правової надбудови становить право, правові відносини, правосві-
домість, правова ідеологія, правові погляди, суб’єктивні права й обов’язки, правосуддя, право-
порядок, законність, нагляд, правотворча та правозастосовна діяльність, механізм держави, уста-
нови тощо.

Правова надбудова суспільства як цілісна система володіє такими властивостями: цілісністю, 
структурністю, взаємозалежністю системи і середовища, ієрархічністю, множинністю опису. Ці-
лісність правової надбудови означає незалежність системи від властивостей складових її елемен-
тів, відсутність в останніх властивостей цілого, а також залежність кожного елемента цієї системи 
від його місця та функцій усередині єдиного цілого. Структурність надає можливість аналізувати 
систему надбудови через встановлення зв’язків та обумовленість її функціонування не лише за 
значенням окремих елементів, а й за властивостями її структури.

Взаємозалежність системи і середовища означає, що система формує і виявляє свої власти-
вості в процесі взаємодії з середовищем, під яким у цьому випадку слід розуміти зовнішні щодо 
конкретної системи об’єкти.

Ієрархічність означає, що кожен елемент правової надбудови, у свою чергу, може розглядатися 
як інша система, а досліджувана у цьому випадку цілісність є одним із компонентів системи.

Як системне утворення правову надбудову суспільства характеризують специфічні ознаки, які 
випливають з основних властивостей: 1) система характеризується загальною метою; 2) очолю-
ється і формується центром, що управляє (органом управління); 3) забезпечує розвиток системи 
завдяки внутрішнім і зовнішнім чинниками. Правову надбудову можна розглядати як компонент 
найбільш суб’єктивно-об’єктивної системи — суспільства, яка прагне до досягнення певної мети 
(виживання, прискорения розвитку тощо). Отже, правова надбудова як компонент суспільної 
системи теж є системним явищем. Системність обумовлює наявність центру, що управляє, коре-
гує діяльність системи, визначає шляхи і способи їх досягнення.

Об’єктивна зумовленість права характеризується тим, що, по-перше, воно є явищем похідним 
відносно економіки і належить до надбудови суспільства, по-друге, право належить до більш ши-
рокої системи, що іменується правовою. Тому праву притаманні такі об’єктивні властивості: воно 
розвивається через правовідносини, породжувані економічними відносинами, а вже потім вста-
новлені чи санкціоновані державою; під впливом правовідносин і правосвідомості розвиваються 
не лише норма права, право, а й правова система і правова надбудова [6, с. 260].

Правова надбудова характеризує місце правових явищ стосовно економіки, наголошує на вто-
ринності правових явищ відносно виробничих відносин, які є первинними, базисними. Поняття 
правової реальності ширше за обсягом (у тому числі за кількістю утворюючих її елементів) і дещо 
інше за своїм функціональним призначенням [7, с. 86–87].

Л. Явіч ототожнює правову реальність з юридичною надбудовою. «Правова дійсність, юридич-
на надбудова складаються зі всієї сукупності правових явищ (правосвідомості, правових норм, 
правовідносин, суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, правопорядку тощо)» [8, с. 75].

Категорія «правове життя» є схожою з категорією «правова реальність», оскільки вони визна-
чають одні й ті самі межі суспільної дійсності, проте вони є різними за своїм змістом. Так, гово-
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рячи про правову надбудову, ми маємо на увазі правові явища суспільства, які співвідносяться з 
базисом, у цьому основне гносеологічне навантаження категорії «надбудова». Надбудова відоб-
ражає найзагальніший рівень правової системи і складається з найзагальніших проявів правової 
дійсності, таких як право, правовідносини, правосвідомість тощо  [9, с. 52].

Таким чином, категорія «правова надбудова» розкриває місце всіх правових явищ у суспільній 
системі щодо економічного базису. Водночас найширшим правовим поняттям, яке охоплює усі 
без винятку правові явища, що існують у суспільстві, є правова реальність.

Природа правової реальності обумовлює можливість аналізу її місця в системі правової над-
будови за двома основними напрямами. По-перше, по лінії співвідношення правової реальності 
з державою та іншими елементами політичної системи. Адже саме держава є суб’єктом творен-
ня, закріплення та охорони елементів правової реальності, яка, в свою чергу, забезпечує право-
ву основу прийняття, реалізації та охорони владних рішень. По-друге, по лінії співвідношення 
правової реальності з формами суспільної свідомості й особливо з їх нормативним виразом — із 
системами соціальних норм. Адже правова реальність забезпечує порядок суспільних відносин та 
потребує усвідомлення суб’єктами.

Самостійний характер держави і правової реальності та їх належність до різних сфер надбудо-
ви визначає особливості цих категорій. Адже держава як елемент правової надбудови є особли-
вою формою організації суспільства, первинним елементом структури є орган, що формується 
населенням чи державою; органи функціонують за принципом розподілу повноважень; держава 
є суб’єктом міжнародних відносин; є складовою політичної системи суспільства. Правова реаль-
ність забезпечує правовий вплив, її первинним елементом є право як сукупність норм; формуєть-
ся переважно державою; елементи мають самостійний, однак взаємодіючий характер; формаль-
ного вираження набуває через юридичні документи; регламентує діяльність та взаємодію інших 
елементів надбудови; відображає волю певних суб’єктів чи суспільства загалом; регулює відноси-
ни шляхом встановлення зразків поведінки; належить до правової системи суспільства.

Вирішальна сторона глибокої єдності держави та правової реальності — їх взаємообумовле-
ність і взаємопроникненість. Сутність держави виявляється у тому, що вона: є безпосереднім 
суб’єктом формування правової реальності, її гарантування; використовує правову реальність 
для відображення власної волі та досягнення мети функціонування; здійснює правотворчу діяль-
ність, визнаючи потребу в юридичній регламентації суспільних відносин; визначає найбільш 
раціональну форму правової реальності та надає їй загального значення; забезпечує правову ре-
альність авторитетом державної влади; надає юридичного значення звичаям, судовим рішенням 
та положенням нормативних договорів як елементом правової реальності; забезпечує динаміку 
правової реальності, її відповідність об’єктивним потребам суспільства та розвиток; визначає ре-
сурс правової реальності як засобу управління суспільством; забезпечує політичні, організаційні 
та юридичні передумови функціонування правової реальності; забезпечує утвердження правових 
основ суспільного життя; сприяє зміцненню правопорядку; виключає протиправні дії суб’єктів 
у досягненні суспільно значущих результатів правової реальності; формує ефективну правову 
політику; забезпечує реформування юридичних установ, якість законодавства та результативну 
боротьбу зі злочинністю. Однак взаємообумовленість держави і правової реальності неможливо 
вважати абсолютною чи односторонньою. Правова реальність щодо держави теж відіграє вели-
ку роль. Сутність правової реальності виражається у тому, що вона: закріплює структуру держа-
ви та взаємодію елементів механізму; визначає повноваження державних структур, межі впливу 
держави на суспільство; створює юридичні передумови ефективного функціонування держави; 
закріплює форму держави та політичний режим; впливає на державу в процесі її взаємодії з на-
селенням та особою; закріплює права націй, впливаючи на державну політику взаємодії з ними; 
забезпечує можливість здійснення дієвого контролю за діяльністю державного апарату; закрі-
плює загальнолюдські цінності, яких дотримується держава; визначає статус держави як суб’єкта 
управління та суб’єкта міжнародних відносин; забезпечує усвідомлення відношення держави з 
боку суспільства і населення; є засобом легітимізації державного примусу шляхом визначення 
підстав, меж, форм і процедур його застосування; обмежує державу в її бажанні підпорядкувати 
суспільство, закріплюючи її службову роль і призначення; визначає взаємодію держави та інших 
елементів політичної системи суспільства.
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Карпічков В. О. правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства

Важливим аспектом дослідження співвідношення правової реальності та правової надбудови 
є визначення їх взаємодії з суспільною свідомістю. Суспільна свідомість — це сукупність ідей, 
теорій, поглядів, уявлень, почуттів, вірувань, емоцій людей, настроїв, у яких відображається при-
рода, матеріальне життя суспільства і вся система суспільних відносин [10, с. 564]. Суспільна сві-
домість становить фундаментальну особливість суб’єктів відображати соціальну дійсність при ви-
значальному впливі суспільного буття. Вона є певним способом інтеграції людей та з’являється як 
особлива реальність, яка має свою логіку розвитку, особливу мову, символіку, власне виробниц-
тво. Продукти цього виробництва (ідеї, погляди, теорії тощо) забезпечують механізм об’єднання 
людей. Суспільна свідомість бере на себе функцію представляти суспільство та суспільний інтерес 
і формувати індивідуальну свідомість [11, с. 88].

Особливістю суспільної свідомості є те, що вона у своєму впливі на буття може немовби оці-
нювати його, розкривати його потаємний сенс, прогнозувати, через практичну діяльність лю-
дей перетворювати його. Отже, суспільна свідомість епохи може не тільки відображати буття, а й 
актив но сприяти його перетворенню. Відносна самостійність суспільної свідомості виявляється 
у тому, що вона має наступність. Нові ідеї виникають не на порожньому місці, а як закономірний 
результат духовного виробництва на основі духовної культури минулих поколінь. Будучи віднос-
но самостійною, суспільна свідомість може випереджати суспільне буття або відставати від нього. 

Взаємодія правової реальності і правової свідомості визначається так: правова реальність є ві-
дображенням суспільної свідомості, складається із нормативних узагальнень, які мають мовну 
форму закріплення і вияву; правова реальність є продуктом духовної культури і сама становить 
певну духовну цінність; правова реальність відображає і закріплює ціннісні інститути суспільства; 
правова реальність фіксує, охороняє та створює організаційні передумови функціонування і роз-
витку відносин у сфері ідеології, духовної культури та моралі; через систему суб’єктивних прав 
сприяє розвитку творчих здібностей людини, упорядковуючи при цьому їх взаємодію.

З другого боку, суспільна свідомість забезпечує: необхідність правової реальності для суспіль-
ства; рівень усвідомлення правових категорій; відповідність правової реальності об’єктивним за-
кономірностям розвитку суспільства і суспільним потребам. При цьому необхідно зазначити, що 
правова реальність є незалежною від суб’єктивної думки існуючої дійсності [12, с. 15–16].

Таким чином, правова реальність є важливим елементом правової надбудови суспільства, яка 
залежить від рівня розвитку економічних відносин, взаємодіє з іншими елементами правової над-
будови і має самостійний характер та функціональне призначення.

Дослідження співвідношення правової надбудови та правової реальності дає можливість зро-
бити висновок про те, що правова надбудова характеризує місце правових явищ щодо економіки, 
наголошує на вторинності правових явищ відносно виробничих відносин, які є первинними, ба-
зисними.

Категорія «правова надбудова» є суміжною з категорією «правова реальність», оскільки вони 
визначають одні й ті самі межі суспільної дійсності, проте є різними за своїм змістом. Так, гово-
рячи про правову надбудову, ми маємо на увазі правові явища суспільства, які співвідносяться з 
базисом, у цьому основне гносеологічне навантаження категорії «надбудова». Надбудова відоб-
ражає найзагальніший рівень правової системи і складається з найзагальніших проявів правової 
дійсності, таких як право, правовідносини, правосвідомість тощо. Правова надбудова розкриває 
місце всіх правових явищ у суспільній системі щодо економічного базису. Водночас найширшим 
правовим поняттям, яке охоплює всі без винятку правові явища, що існують у суспільстві, є пра-
вова реальність.
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Карпічков в. О. правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства
Акцентується увага на багатоаспектному характері правової реальності як світу права. Визначено 

значення правового суспільства як сукупності всіх правових явищ, які взаємодіють з економічним ба-
зисом та впливають на нього. З’ясовано структуру і властивості правової надбудови та її роль у забез-
печенні інтеграції суспільства; напрями аналізу місця правової реальності у правовій надбудові сус-
пільства. Перший із них полягає у взаємодії досліджуваної категорії та держави, другий — у визначенні 
взаємодії правової реальності та суспільної свідомості.

Ключові слова: правова реальність, право, держава, суспільна свідомість, правова надбудова.

Карпичков в. А. правовая реальность в аспекте интеграционной надстройки общества
Акцентировано внимание на многогранном характере правовой реальности как мира права. Опре-

делено значение правовой надстройки общества как совокупности всех правовых явлений, взаимо-
действующих с экономическим базисом и воздействующих на него. Установлено структуру и свой-
ства правовой надстройки общества. Предложено направления анализа места правовой реальности в 
правовой надстройке общества. Первый из них состоит в определении взаимодействия исследуемой 
категории и государства, второй — в определении взаимодействия правовой реальности и обществен-
ного сознания.

Ключевые слова: правовая реальность, право, государство, общественное сознание, правовая над-
стройка.

Karpichkov V. The legal reality in terms of integration superstructure of society
Attention is focused on the multidimensional nature of the legal reality as the world of law. Ante rule of law as 

the totality of legal phenomena that interact with the economic base and affect it. It is shown the structure and 
properties of the legal superstructure and its role in social integration. It is shown Directions analysis of the place 
of legal reality in the legal superstructure of society. The first one is the study of interaction between category and 
state, the second — in determining the legal reality interaction and social consciousness.

Key words: legal reality, law, government, social awareness, legal superstructure.
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АКСІОлОГІЧнИЙ вИмІР  
СУДОвОГО пРЕЦЕДЕнТУ

Інтеграційні процеси в Україні вимагають зміни усталених підходів до розуміння права. Донедав-
на панівне нормативістське визначення права і системи загальнообов’язкових норм, створених 

державою і забезпечуваних державним примусом, зведення його, по суті, до системи законодав-
ства більше не відповідає тим викликам і вимогам громадянського суспільства, яке формується 
в Україні. Проголошення прав та свобод людини найвищою соціальною цінністю, утвердження 
на конституційному рівні принципу верховенства права передбачає сприйняття права передусім 
як певної міри соціальної справедливості. У зв’язку з цим на перший план виходить його аксіо-
логічний вимір. Як зазначено у Рішенні Конституційного Суду України 2004 р. у справі про при-
значення судом більш м’якого покарання, «одним із проявів верховенства права є те, що право 
не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регу-
лятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якіс-
тю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення 
в Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, 
який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи» [5]. 
Оцінку того, чи є відповідний закон справедливим, а отже, правовим, повинен давати суд. У про-
цесі правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних правових конфліктів суди дуже часто 
змушені з’ясовувати зміст правових норм, надавати ясності незрозумілим правовим конструк-
ціям або навіть самостійно формулювати окремі правоположення для заповнення прогалин та 
усунення неточностей у законах. За таких обставин видається слушною думка про те, що у своїй 
діяльності судова влада повинна не тільки застосовувати закон, а й створювати загальні норми, 
коли законодавець мовчить [1, с. 21]. Відомі компаративісти К. Цвайгерт і Х. Кьотц, Р. Давід і 
К. Жоффре-Спінозі також вважають, що нездатність законодавця вчасно встигати за мінливою 
дійсністю є рушійною силою для розвитку судової правотворчості [6, с. 140, 403; 2, с. 142]. І одним 
із результатів такої правотворчості є судовий прецедент. 

Аналіз останніх вітчизняних досліджень свідчить про посилення наукового інтересу до проб-
лематики судового прецеденту. Зокрема, необхідно відзначити дослідження С. Шевчука та 
Н. Стецика, котрі розглядають прецедент у контексті проблематики судової правотворчості, на-
працювання Н. Гураленко, Л. Луць та Н. Пархоменко присвячені аналізу судового прецеденту в 
загальнотеоретичному контексті джерел права, а також вузькотематичні розробки Т. Анакіної, 
В. Кононенка, Д. Кухнюка, Б. Малишева та ін. Проте ціннісний аспект судового прецеденту не 
був предметом окремого вивчення. У зв’язку з цим метою нашого дослідження є висвітлення су-
дового прецеденту саме в його аксіологічному вимірі. 

Судовий прецедент як одна із форм зовнішнього вираження права спрямований насамперед 
на забезпечення рівності і справедливості — невід’ємних елементів принципу верховенства пра-
ва. Головна ідея доктрини прецеденту — гарантувати, щоб однакові справи вирішувалися одна-
ково. Втілення цієї ідеї забезпечує учасникам правовідносин рівність при вирішенні тих чи інших 
питань права. Дотримання прецеденту дає можливість сторонам спору передбачити з достатньою 
вірогідністю, яким чином буде вирішений спір з урахуванням прецедентної практики. У такий 
спосіб досягається певна визначеність у праві, підвищуються якісні характеристики права як ре-
гулятора суспільних відносин і міри соціальної справедливості. На нашу думку, найбільш влучно 
ціннісний аспект доктрини судового прецеденту охарактеризував відомий американський суддя 
минулого століття Б. Кардозо, котрий у своєму трактаті «Природа судового процесу» зазначав: 
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«є неправильним вирішувати однакове питання по одному між сторонами однієї справи і пря-
мо протилежно між сторонами іншої справи. Якщо кілька справ стосується одного і того само-
го аспек та, сторони очікують однакового рішення. Було б явно несправедливо вирішувати схожі 
справи, керуючись при цьому протилежними принципами. Якщо справа була вирішена проти 
мене вчора, коли я був відповідачем, сьогодні, вже будучи позивачем, я очікуватиму аналогічного 
рішення. Інше рішення викличе відчуття невдоволення та образи в моєму серці; це буде матері-
альне і моральне порушення моїх прав» [10]. Обґрунтовуючи необхідність застосування преце-
денту у справі «United States v. Falcon», 65 M. J. 386 (2008), американський суд вказав: «Доктрина 
stare decisis відіграє важливу роль у процесі прийняття рішень апеляційними судами; застосуван-
ня stare decisis є курсом, якому віддають перевагу через те, що вона (доктрина. — Б. К.) сприяє 
справедливому, передбачуваному і системному розвитку правових принципів, стимулює довіру 
до судових рішень і робить внесок в існуючу та бажану єдність судового процесу; проте stare decisis 
не є непохитною командою; це, швидше, принцип політики, а не механічна формула дотриман-
ня останнього судового рішення» [13]. Аналогічну оцінку можна знайти у багатьох інших судо-
вих рішеннях, винесених судами США (див., наприклад, справи «United States v. Inong», 58 MJ 
460, «United States v. Rorie», 58 MJ 399, «United States v. Tualla», 52 M.J. 228 (C.A.A.F. 2000)) [14–16]. 
Тобто застосування доктрини stare decisis (доктрина судового прецеденту у традиції загального 
права. — Б. К.) американськими судами зумовлене насамперед необхідністю збереження довіри 
до правосуддя і авторитету судового прецеденту. Вважається, що судді ставляться до прецедентів 
інших суддів так, як би вони хотіли, щоб ставилися до їхніх власних прецедентів, інакше вони 
ризикують, що до їхніх прецедентів поставляться з такою ж зневагою, яку вони демонструють від-
носно інших прецедентів. Така концепція відома як «золоте правило прецеденту», автором якого 
вважається сучасний американський конституціоналіст М. Дж. Джерхардт [9, с. 3–4]. В амери-
канській судовій практиці суть дії прецеденту пояснюється так: «Якщо ми не хочемо, щоб у фе-
деральній судовій системі панувала анархія, нижчі федеральні суди повинні слідувати прецеденту 
цього суду незалежно від того, наскільки хибним його можуть вважати судді цих судів» (див. на-
приклад. справу «Hutto v. Davis», 454 U.S. 370, 375 (1982) [11, с. 2]. Тобто доктрина stare decisis є 
певною політикою судів із обов’язкового дотримання чи слідування попередньо вирішеним спра-
вам. Згідно з практикою Верховний Суд США та апеляційні суди штатів не вважають себе безза-
стережно пов’язаними своїми минулими рішеннями. Керуючись тими чи іншими міркуваннями, 
вони можуть самостійно вирішувати питання про застосування будь-якого прецеденту [4, с. 363]. 
Як бачимо, судовий прецедент сприймається не тільки як простий взірець для наслідування, він є 
втіленням справедливості у праві. У цьому сенсі англосаксонська доктрина судового прецеденту 
може бути еталоном правосвідомості для вітчизняної судової системи, прикладом добросовіснос-
ті та моральності. 

Критики доктрини судового прецеденту приймають її як загальне правило, але заперечують 
проти її застосування, якщо це призводить до несправедливості. Яскравим прикладом такої оцін-
ки є позиція британського судді Л. Деннінга: «Якщо юристи слідують своїм прецедентам занадто 
ретельно, забуваючи про фундаментальні принципи правди і справедливості, яким вони пови-
нні служити, одного разу може виявитися, що вся система поглядів, що склалися, руйнується. 
Як науковець прагне істини, так і юрист повинен прагнути до справедливості. Як науковець бере 
свої приклади і з них виводить свої загальні пропозиції, так і юрист повинен використовувати 
прецеденти для виведення загальних принципів. І як пропозиції науковця повинні відкликатись, 
якщо виявляться помилковими, так і принципи юриста підлягають змінам, якщо виявиться, що 
вони не відповідають часові, або взагалі мають бути скасовані, якщо виявиться, що їх застосуван-
ня призводить до несправедливості» [10]. У зв’язку з цим, на нашу думку, чи не найважливішим 
завданням, що постає перед доктриною судового прецеденту, є необхідність збереження балансу 
між стабільністю і динамікою у праві. З одного боку, прецедент дає можливість зафіксувати той чи 
інший принцип права і тим самим уніфікувати правове регулювання певних суспільних відносин 
із визначенням чіткої перспективи на майбутнє. У такий спосіб праву гарантується відносна ста-
більність. З другого боку, завдяки прецеденту часто встановлюються нові правила поведінки, зміст 
чинних законів пристосовується під оновлені суспільні потреби, право отримує новий поштовх 
до розвитку. Тому підтримання необхідної рівноваги між такою статикою і динамікою дійсно має 
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істотне значення. Адже відхилення на користь динаміки може призвести до появи невиправда-
но великої кількості фрагментарних суперечливих прецедентів, колізій і до різкого дисбалансу 
у правовому полі. Втрата системності права означатиме хаос у правовому регулюванні. І навпаки, 
консервативний підхід до збереження «старих» прецедентів може спричинити «правовий вакуум» 
у врегулюванні нових проблемних правовідносин. Підтримання необхідної рівноваги можливе 
за умови ефективного функціонування правового механізму стримувань і противаг, де всі гілки 
влади активно співпрацюють. 

Аналізуючи ціннісний аспект судового прецеденту, не можемо залишити поза увагою остан-
ні зміни у вітчизняному законодавстві, які стосуються окремих повноважень Верховного Суду 
Украї ни (далі — ВСУ). Так, 29 березня 2015 р. набрав чинності Закон України «Про право на спра-
ведливий суд», прийнятий 20 лютого 2015 р. (далі — Закон). Цим Законом ВСУ, зокрема, нада-
ється право переглядати рішення судів касаційних інстанцій з підстав неоднакового застосування 
норм не тільки матеріального, а й процесуального права, що спричинило ухвалення різних за 
змістом рішень у подібних правовідносинах, — відповідні зміни внесено до чотирьох процесу-
альних кодексів [3]. За результатами такого перегляду ВСУ формулює правові позиції, які надалі 
повинні враховуватися судами при виборі і застосуванні відповідної правової норми до спірних 
правовідносин. При цьому дуже важливим і позитивним, на нашу думку, є положення Закону 
про те, що «суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного 
Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів» (див. ч. 4 ст. 82 Господарського 
процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 214 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 2 
ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 6 ст. 368 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України) [3]. На наше переконання, таке застереження навряд чи сприятиме уні-
фікації судової практики, адже суди, по суті, більше не зв’язані імперативним обов’язком без-
умовно дотримуватись правових позицій ВСУ, що формулюються за результатами перегляду 
рішень судів касаційних інстанцій з підстав неоднакового застосування норм права (впродовж 
2011–2014 років такі правові позиції були обов’язкові. — Б. К.). Однак при більш глибокому ана-
лізі ймовірних наслідків такої новації через призму правової природи судового прецеденту мо-
жемо зробити висновок про те, що ця норма виписана цілком у дусі континентальної правової 
традиції, де судовий прецедент не має формально-обов’язкового статусу. Національні суди таких 
європейських країн, як Франція, Голландія, Німеччина, Італія, переважно мають право відсту-
пати від усталеної судової практики за умови належного обґрунтування своєї позиції. Так, згідно 
з практикою Касаційного суду Італії суди нижчих ланок зобов’язані пояснити свої теоретичні 
підходи й чітко обґрунтувати власну позицію щодо причин відмови у разі прийняття рішення не 
слідувати прецедентам суду вищої інстанції [7, с. 413]. Судовий прецедент застосовується не з 
примусу чи під загрозою санкцій, а розрахований на високу правову культуру та правосвідомість 
справді незалежних суддів. Неоднозначний «подвійний» статус континентального судового пре-
цеденту — фактичне застосування при офіційному невизнанні — зумовлює ще одну особливість 
цього інституту в романо-германській правовій сім’ї. За таких обставин судовий прецедент не 
може мати обов’язкової сили, усталена судова практика має рекомендаційний характер і може ви-
ступати тільки переконливим прецедентом. Дотримання континентального судового прецеденту 
забезпечується певними процесуальними особливостями. Хоча суди формально не зобов’язані 
слідувати усталеній судовій практиці, незастосування прецеденту без належного і достатнього 
обґрунтування може стати підставою для оскарження такого судового рішення з мотивів нео-
днакового застосування норми права. Переважно можливість суду вищої інстанції скасувати 
рішення суду нижчої ланки з підстав невідповідності цього рішення усталеній судовій практи-
ці фіксується у відповідному процесуальному законі. Така позиція пояснюється дією одного з 
фундаментальних принципів континентально-правової традиції — принципу незалежності суду 
і підпорядкованості його тільки закону. Як зазначив Верховний Суд Луїзіани у своєму рішенні у 
справі «Doerr v. Mobil Oil Corporation», «…суд ніколи не зв’язаний попередньо винесеними рішен-
нями — він завжди може змінити свою думку, попередні правові позиції суду є переконливим, а 
не обов’язковим вираженням права. І тільки в тому разі, якщо суди тривалий час стабільно визна-
ватимуть правоположення, не передбачене законодавством, таке правоположення стане части-
ною правового звичаю Луїзіани згідно зі ст. 3 Цивільного кодексу і застосовуватиметься як право 
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штату» [8, с. 14]. Характеризуючи ступінь можливого нормативного впливу судового прецеденту 
в континентальному судочинстві, західні науковці відзначають таку закономірність: чим вищий 
рівень єдності, однотипності усталеної судової практики, тим більшу переконливу силу вона має 
[12, с. 4]. Тобто можна стверджувати, що судовий прецедент для континентальної системи пра-
ва — це не імператив, а швидше певний правовий досвід, накопичений практикою судочинства. 
Застосовуючи судовий прецедент, судді передусім підтримують свій професійний авторитет, по-
силюють довіру до правосуддя і утверджують справедливість судочинства як такого. 

Таким чином, цінність судового прецеденту полягає у його здатності забезпечити реалізацію 
принципу рівності всіх перед законом і судом: кожен учасник судового провадження може спо-
діватися на певний прогнозований результат захисту своїх прав з урахуванням попередньої прак-
тики вирішення подібної категорії справ. Відповідно, забезпечується передбачуваність і правова 
визначеність, досягається відносна справедливість у праві. 

Обов’язок судів нижчих інстанцій враховувати правові позиції ВСУ, сформульовані за резуль-
татами перегляду рішень судів касаційних інстанцій з підстав неоднакового застосування норми 
права в подібних правовідносинах, невичерпність застосування таких правових позицій у рам-
ках конкретної справи, можливість їх застосування до невизначеного кола суб’єктів, необмежену 
кількість разів змушують задуматись про нормативність таких правових позицій ВСУ, про їхню 
ймовірну прецедентну природу, що підтверджує перспективність подальших досліджень у цьому 
напрямку. 
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Козаченко В. М. правова ідеологія як засіб інтеграції українського суспільства

Квятковська Б. І. Аксіологічний вимір судового прецеденту
Досліджено аксіологічний вимір судового прецеденту. З’ясовано значення судового прецеденту для 

забезпечення принципу верховенства права. Описано роль судового прецеденту в традиції загального 
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пРАвОвА ІДЕОлОГІЯ  
ЯК ЗАСІБ ІнТЕГРАЦІЇ УКРАЇнСьКОГО СУСпІльСТвА

Правосвідомість має складну змістовну структуру. Структурно правосвідомість, як вважає пе-
реважна більшість теоретиків права, складається з двох основних елементів: правової психо-

логії та правової ідеології, кожний з яких становить неабиякий інтерес, що продемонстровано у 
вітчизняній юридичній думці.

Правова психологія відповідає емпіричному, буденному рівню суспільної свідомості, що фор-
мується у результаті повсякденної людської практики як окремих людей, так і соціальних груп. 
Змістом правової психології є почуття, емоції, переживання, настрої, звички, стереотипи, які ви-
никають у людей у зв’язку з існуючими юридичними нормами і практикою їх реалізації. 

Не слід думати, що правова психологія як відображення буденного рівня життя відіграє друго-
рядну роль у структурі правосвідомості. Правова психологія — найбільш розповсюджена форма 
усвідомлення права, властива тією чи іншою мірою всім учасникам суспільних відносин, що ви-
никають за участю юридичного елемента.

Разом із тим правова ідеологія, на відміну від психологічного сприйняття оточуючого світу, 
відповідає рівню науково-теоретичного відображення і пізнання дійсності. Зазначена проблема-
тика і є метою розгляду цієї статті.

Правова ідеологія — це сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які в концептуально-
му, систематизованому вигляді відображають й оцінюють правову реальність. Правова ідеологія 
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охоплює всі рівні правотворчості і правозастосування, вона містить ідеї, концепції, оцінку пер-
спектив розвитку права, межу і завдання прийняття тих чи інших правових актів, основні правові 
принципи, конкретний зміст правового регулювання [1, с. 361].

Порівняно з правовою психологією, первинною «субстанцією» якого є психологічні пережи-
вання людей, ідеологія характеризується цілеспрямованим, як правило, науковим або філософ-
ським осмисленням права як цілісного соціального інституту, не в окремих його проявах (на-
приклад, у вигляді тих чи інших норм, судових рішень тощо), а в ролі самостійного елемента 
суспільства (суспільно-економічної формації, культури, цивілізації) [2, c. 432–433].

У сфері ідеології та засобами ідеології відображаються потреби й інтереси, перш за все соціаль-
них груп, класів, народів, держави, світового співтовариства загалом. Безумовно, елемент індиві-
дуального, особистісного присутній і в ідеологічному відображенні правової дійсності: та чи інша 
ідеологічна доктрина створюється чи формулюється, як правило, окремими людьми — вчени-
ми-філософами, громадськими, політичними діячами, а далі стає здобутком багатьох конкретних 
людей, які досягають у своїй свідомості системного цілісного відображення держави і права.

Однак правова ідеологія значно перевищує правову психологію за ступенем і характером пі-
знання права. Якщо правова психологія фіксує багато в чому зовнішній, часто поверхнево-чуттє-
вий аспект, зріз правових явищ, що охоплюється повсякденним людським досвідом, то правова 
ідеологія прямує до виявлення сутності, соціального змісту природи права, намагається, як пра-
вило, представити його у вигляді завершеної культурно-історичної філософії та догми.

Прикладами правової ідеології як способу правової свідомості дійсності можуть бути гегелів-
ська філософія права, природно-правова, позитивістська, марксистська доктрина держави і пра-
ва, багато сучасних концепцій правопізнання [3, c. 31–46].

Все різноманіття правових ідеологій може бути об’єднано декількома типами, які визначають-
ся пріоритетом тих чи інших цінностей, що покладені в їх основу, і являють собою ту чи іншу 
модель соціальної комунікації [4, c. 399].

Так, ідеології, що виводять право з цінності людини, незалежно від того, як конкретно розумі-
ється ця цінність, можна віднести до антропоцентристського (індивідуалістичного) типу правової 
ідеології. Ті теорії, в яких домінуючою цінністю є Бог, належать до теоцентристських правових 
ідеологій. Якщо ж основними правовими цінностями визначаються права певних груп, класів, 
народів, націй, суспільства загалом, то такі погляди відносяться до соціоцентристського (колек-
тивістського) типу правової ідеології.

Такі типи трапляються не лише у «чистому» вигляді. Досить часто вони включають елементи 
інших типів правової ідеології, формуючи досить суперечливі утворення. У межах перелічених 
типів правової ідеології можна виокремити їх види. В антропоцентристському типі правової ідео-
логії виокремлюють ліберальний і волюнтаристський види. Вони відомі ще з часів Античності.

Для ілюстрації зазначених вище типів ідеологій спочатку розглянемо ліберально правову ідео-
логію. Закон як договір між людьми спрямований на захист особистих прав. Ця ідеологія пережи-
вала розквіт на Заході, починаючи з XVII ст., і нині є домінуючою. Її основна ідея — максимальне 
розширення прав людини. Лібералізм випливає з основної цінності індивідуальної свободи, ро-
зуміючи її як свободу від будь-якого втручання у самовизначення вчинків людини. У той же час 
багато лібералів, визнаючи недостатність такої «негативної» свободи, вимушені говорити і про 
необхідність свободи в «позитивному» значенні як підкоренні своїм загально-соціальним обме-
женням [5, c. 120].

Волюнтаристський варіант правової ідеології відображений, наприклад, у вченні софіста Фра-
сімаха, який вважав, що право є волевиявленням найсильнішого і завжди спрямоване на його 
користь: демократія встановлює демократичні закони, тиранія — тиранічні. Воля (відповідно, і 
сила) тут були домінуючою ціннісною ознакою права, а все інше ігнорувалося. Подібних позицій 
дотримувалися софісти П. Агригентський і Каллікл. Природне право, на думку останнього, ви-
значає те, що сильний розпоряджається слабшим, а кращий вище гіршого з позицій природного 
права. Каллікл критикував демократичні звичаї і закони.

Наприкінці XIX ст. значний внесок у розвиток волюнтаристської правової ідеології зробив ні-
мецький філософ Ф. Ніцше, який визнав, що світ являє собою величезну арену, на якій постійно 
йде боротьба за владу.
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Воля до влади у його вченні — це рушійна сила соціального розвитку, метою якої є створення 
досконаліших людських екземплярів, своєрідної аристократичної касти, касти переможців, яка 
виникла в результаті природно-історичного відбору [6, c. 431].

Головні вороги для Ф. Ніцше — егалітаризм та демократія, а необхідним засобом для здій-
снення аристократичного відбору — війна. У зв’язку із цим «шиєю» з найважливіших людських 
якостей є порода. У цьому випадку домінуюча цінність влади трактується як констатуюча ознака 
права, що передбачає відповідні процедури легітимації.

Теоцентристський тип правової ідеології органічно пов’язаний з консервативними погляда-
ми і реалізується передусім у вигляді консервативної правосвідомості. Трактування консерватиз-
му на Заході має свої особливості. Так, тут простежується тенденція до уявлення консерватизму 
як світосприйняття, заснованого на повазі до колективної мудрості минулих поколінь. Проте  
іс нують й інші погляди. Так, деякі вчені вважають, що при дослідженні специфіки консерватив-
ного способу мислення слід брати до уваги те, що конфліктність політико-правових конструкцій 
консерватизму і його антипода — лібералізму обумовлена перш за все зіткненням протилежних 
цінностей, християнського і секуляризованого світоглядів [7, c. 16]. На відміну від лібералізму 
характерною рисою консервативного світогляду є визнання Бога вищою цінністю і підпорядку-
вання цій цінності всіх прав і свобод людини, які розуміються історично і відіграють службову 
роль на шляху людського служіння Добру.

Відповідно, пріоритетною цінністю в консерватизмі є не індивідуальна свобода як в лібера-
лізмі, не рівність як в соціалізмі, а братерство, яке походить з ідеалів християнства [8, c. 36–44]. 
Саме братерство, солідарність, що передається із покоління в покоління, з позицій консерватив-
ної думки являє собою вищу форму соціальної комунікації. Консерватизм інакше ніж лібералізм 
ставиться не тільки до релігії, а й такої важливої юридичної і моральної проблеми, як покарання. 
Однак ідеал братства, солідарності не передбачає всепрощення.

У правових ідеологіях колективістського типу виокремлюють такі різновиди, як солідаризм, 
комунізм, націоналізм.

Солідаризм засновується на ідеї соціальної солідарності, усвідомлення якої породжує її 
норму: не робити нічого, що порушує соціальну солідарність, і робити все, щоб її зміцнити. 
Со ціальна норма солідарності є вищою цінністю і становить основу об’єктивного права, об-
межуючи можливість державної сваволі. Суб’єктивне право солідаризмом відкидається чи ро-
зуміється як рефлекс обов’язку. Його місце посідають юридичні обов’язки, що являють собою 
вимоги виконання певної соціальної функції. У зв’язку із цим право власності, наприклад, «со-
ціалізується», перестає бути абсолютним правом і трансформується для власника в соціальну 
функцію, спрямовану на підтримку суспільної солідарності. Солідаризм передбачає й ідею син-
дикалізму, тобто професійно-корпоративного представництва в державній владі всіх прошарків 
і груп населення.

Ідеям солідаризму багато уваги присвятив М. Ковалевський, а після революції, в еміграції — 
ідеологи народно-трудової спілки [9, c. 1–439].

Для комуністичної ідеології характерне визнання права відносною і перехідною цінністю, існу-
вання якої обумовлене класовою структурою суспільства. Право з цього погляду завжди виражає 
волю економічно пануючого класу і лише потім виконує загально соціальні функції. Ліквідація 
класового суспільства можлива лише з ліквідацією приватної власності на засоби виробництва, 
при досягненні чого зникає й об’єктивна потреба суспільства у праві як такому.

Націоналізм на противагу правам індивідуума (людини і громадянина) висуває ідею прав на-
ції, яка розуміється як єдиний соціальний організм, що об’єднує людей за ознакою єдиної мови, 
єдиної культури.

Крайня форма націоналізму — расизм, передбачає, що весь розвиток культури обумовлюється 
перш за все расою, що об’єднує людей за ознакою крові, і тому головним завданням держави і 
права, їх вищою цінністю, є збереження і покращення раси.

Правова ідеологія не вичерпується перерахованими видами. Існують варіанти ідеологій, які 
поєднують різні ідеологічні ідеї і цінності. Наприклад, і в соціал-демократичній правовій ідео-
логії поєднуються елементи лібералізму, солідаризму тощо. Змішаний варіант правової ідеології 
можна знайти і у фашизмі [10, c. 86].
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Крім того, сфера найбільшого «застосування» правової ідеології — не індивідуальні й стихій-
но-масові відносини людей, що характерно для правової психології, а спрямованість на виражен-
ня інтересів, потреб достатньо оформлених, інституціоналізованих соціальних спільнот і класів, 
політичних партій, суспільних рухів, держави, міждержавних об’єднань [11, c. 117–124].

Таким чином політичні організації, що беруть участь у сучасних владних відносинах, створю-
ються, як правило, на основі якої-небудь політико-правової ідеології  — консервативної, лібе-
ральної, марксистської, християнської тощо. У цьому випадку правова ідеологія виконує своє 
основне призначення: вона є своєрідним соціальним планом — програмою діяльності організо-
ваних у партію, рухи, в цілому політичну систему людей, дозволяє їм чинити свідомо і доцільно 
для досягнення певних соціальних і правових ідеалів.

Прикладом конкретної, досить складної, суперечливої діяльності цілої спільноти людей може 
бути поступовий процес формування в Україні правової держави, яка повинна відповідати як 
загальнолюдським, так і національним уявленням про демократію, забезпечення прав людини, 
гуманному і справедливому правопорядку. У цьому випадку доктрина правової держави слугує 
ідеологічною основою для розвитку української державності [12, c. 8–50].

Наявність демократичної та соціально-культурної й історично обґрунтованої державно-пра-
вової ідеології є життєво важливою умовою діяльності будь-якого суспільства. Так, одним із фун-
даментальних висновків, який випливає із багаторічного періоду реформ в Україні, є те, що краї-
на не може жити без ясної та усвідомленої національної державно-правової ідеології. 69 років 
диктату однієї комуністичної ідеології породили на етапі «перебудови» нігілістичне ставлення до 
ідеології взагалі, створили ілюзію корисності деідеологізації суспільства, політики, права.

Однак існує неписаний закон: свідомість, у тому числі й правова, не може бути не заповненою, 
певна частина поглядів її завжди буде наповнюватися. У результаті механічної деідеологізації ви-
никло небезпечне становище: відчуття духовного розладу, безперспективності, байдужості тощо. 
У нашій деідеологізованій свідомості посилюється тенденція до соціального примітивізму, масо-
вих аберацій, втрати імунітетів, харизматичного, національного популізму [13, c. 616].

На такому неміцному духовному ґрунті правова держава і стабільний правопорядок неможли-
ві. Тому зараз зростає потреба в новій, демократичній, державно-правовій ідеології для України, 
яка не буде мати нічого спільного з диктатом. Принципи і механізми відтворення такої ідеології в 
суспільній свідомості повинні відрізнятися від минулого [14, c. 9].

Безумовно, магістральним питанням сьогодення є вибір адекватної для України ідеології, її 
сутності, духу, що відповідають перспективам розвитку.

Без політико-правової ідеології неможливе сучасне цивілізоване суспільство. Для України 
правова ідеологія зараз набуває особливого значення. Національна правова ідеологія дозволяє 
людині, класам, партіям орієнтуватися у нових політичних обставинах, оцінюючи норматив-
но-правові акти з огляду їх корисності для суспільства. Правова ідеологія орієнтована на довго-
строкові процеси, норми поведінки, внаслідок чого здатна об’єднувати покоління, спрямовувати 
зміст їх діяльності (зокрема молоді) на соціальні творчі цілі.

Правова ідеологія — це такий синтез правових знань, загалом правової культури, який в кон-
цептуальному вигляді доступний не тільки спеціалістам, а й широким прошаркам населення, 
конкретно кожній людині, пропонуючи сенс життя, роботи, орієнтуючи їх у складному супе-
речливому світі.

Отже, національна правова доктрина повинна стати показником висоти правової свідомості 
суспільства. Вона характеризує важливі культурно-правові цінності, дозволяє розкрити духовний 
та історичний потенціал України.

Слід зазначити, що в останні сім десятиліть теорія вітчизняного права будувалася на марк-
систській доктрині і класовому підході. Марксистська методологія і нині зберігає відповідну на-
укову цінність як класична теорія, що визначила багато процесів XX ст. Однак сьогодні Украї на 
перебуває у кардинально новій соціально-економічній, духовній і геополітичній ситуації, яка 
потребує нового осмислення, зокрема й на рівні ідеологічного та культурологічного обґрунту-
вання [15, c. 68].

Можна зупинитися на певних параметрах майбутньої цілісної та систематизованої концепції 
правового розвитку України:
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• вітчизняна правова ідеологія не повинна будуватися на ідеї соціального і політичного роз-
колу;

• правова ідеологія повинна бути досить відкритою для врахування і сприйняття історичного 
досвіду, вона повинна концептувати все корисне для України з теорії і практики минулого і су-
часного;

• не принцип «суверенізації» особи щодо суспільства і держави в індивідуалістичному варіан-
ті, не утиск самостійності й ініціативи людини повинні бути методологічними основами правової 
ідеології в Україні. Індивідуалістичність можлива лише через соціальність. Необхідне раціональ-
не поєднання інтересів особи й суспільства, а не домінування одного над іншим. Повноцінний 
розвиток особи, забезпечення гармонії прав та обов’язків реалізуються через інтеграцію людини 
в суспільство, її культуру;

• правова ідеологія спиратиметься на принцип зміцнення і захисту держави, яка повинна бути 
демократичною, правовою, соціальною [16, c. 167–168];

• правова ідеологія повинна формуватися як процес виявлення теоретичної свідомості, коор-
динації та узгодження різних суспільних інтересів;

• через досягнення соціального компромісу. У цьому випадку правова ідеологія буде містити 
великий духовний потенціал, що передбачає пріоритет прав і свобод особи, поділ влади, полі-
тичний плюралізм, високу роль суду як антипода командно-бюрократичному управлінню, що є 
властивим ідеологічно та економічно здоровому суспільству з розвинутою загальною і правовою 
культурою [17, c. 143];

• особливого значення у правовій ідеології набуває юридична наука. Наукова теорія визна-
чає стратегію розвитку правового життя суспільства, здійснює всебічний аналіз сучасної право-
вої ситуації. Наукові доктрини можуть виступати у ролі джерел права. Засвоєння правової теорії, 
раціональне осмислення ролі права в житті суспільства є важливими та необхідними елементами 
юридичної освіти, формування юридичного професіоналізму [18, c. 75–184].
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Козаченко в. м. правова ідеологія як засіб інтеграції українського суспільства
У статті розглядається один зі структурних елементів правосвідомості — правова ідеологія. Наголо-

шується на її концептуальній ролі у науково-теоретичному відображенні правової дійсності. Прикла-
дами правової ідеології як способу буття правової свідомості можуть бути гегелівська філософія права, 
природно-правова, позитивістська, марксистська доктрина держави і права, сучасні концепції пра-
ворозуміння. Розглядаються такі типи правових ідеологій, як антропоцентристська, теоцентристська 
та соціоцентристська. Фіксується сфера найбільшого «застосування» правової ідеології як спрямова-
ність на вираження інтересів, потреб інституціоналізованих соціальних спільнот і класів, політичних 
партій, суспільних рухів, держави, міждержавних об’єднань. Постулюється висновок щодо доктрини 
правової держави як ідеологічної основи для розвитку української державності.

Ключові слова: правосвідомість, правова ідеологія, типи правових ідеологій, правова держава в 
Україні.

Козаченко в. м. правовая идеология как способ интеграции украинского общества
В статье рассматривается один из структурных элементов правосознания — правовая идеология. 

Подчеркивается ее концептуальная роль в научно-теоретическом отражении правовой действитель-
ности. Примерами правовой идеологии как способа бытия правового сознания могут служить гегелев-
ская философия права, естественно-правовая, позитивистская, марксистская доктрина государства 
и права, современные концепции правопонимания. Рассматриваются такие типы правовых идеоло-
гий, как антропоцентристская, теоцентристкая и социоцентристкая. Фиксируется сфера наибольше-
го «применения» правовой идеологии как направленность на выражение интересов, потребностей 
институциализированных социальных сообществ и классов, политических партий, социальных дви-
жений, межгосударственных объединений. Постулируется вывод о доктрине правового государства 
как идеологической основы для развития украинской государственности.

Ключевые слова: правосознание, правовая идеология, типы правовых идеологий, правовое государ-
ство в Украине.

Kozachenko V. Legal ideology as a way of integration of the Ukrainian society
This article deals with one of the structural elements of legal consciousness and legal ideology. Emphasizes 

its conceptual role in the research and theoretical reflection of legal reality. Examples of legal ideology 
as a way of being of legal consciousness can serve as the Hegelian philosophy of law, natural law, positivist, 
Marxist doctrine of state and law, the modern concept of legal consciousness. Discusses these types of legal 
ideologies as anthropocentric, theocentricity and sociocentricity. Recorded the expression of the interests and 
needs of institutionalized forms of social communities and classes, political parties, social movements, inter-
state associations. Postulated conclusion about the legal doctrine of the state as an ideological basis for the 
development of Ukrainian statehood.

Key words: awareness, legal ideology, types of legal ideology, legal state in Ukraine.
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Сучасна наука починає досліджувати правову реальність всебічно в онтологічному, гносеоло-
гічному, антропологічному, аксіологічному, феноменологічному та інших аспектах.

Характеристика становлення поглядів на правову реальність пов’язується з необхідністю ана-
лізу сутності цієї категорії. Правова реальність являє собою особливий вимір буття — світ права. 
Не можна пізнати право, не заглибившись у його світ. Вивченням правової реальності займається 
правова онтологія — наука про буття права у суспільстві та функціонування правових явищ у їх 
динаміці. Онтологія права є складовою філософії права і використовується юридичною наукою в 
процесі методологічного дослідження її категоріального апарату.

Вагомий внесок у розробку проблеми правової реальності зробили українські науковці О. Бан-
дура, В. Бачинін, А. Гарник, Ю. єршов, А. Козловський, І. Малінова, Т. Тарахонич, В. Шапо-
вал та ін. Різні проблемні аспекти правової реальності аналізувалися у працях є. Бистрицького, 
Б. Галкіна, О. Зінченка, В. Іванова, В. Малахова, А. Ракітова, А. Смирнової та ін.

Щоб пізнати правову реальність глибше, потрібно уявити світ права як своєрідне узагальнення 
визначень різних його сторін. З цього приводу С. Максимов пропонує власне розуміння правової 
реальності як особливого світу права, який конструюється із правових феноменів, впорядкованих 
залежно від відношення до базисного (первинного) феномену як до «першореальнсоті» права. 
Науковець зазначає, що, незважаючи на різницю між широким і вузьким трактуванням правової 
реальності, їх не варто протиставляти, адже загальна картина правової реальності залежить від 
того, що взято за базисний феномен [1, c. 148].

Правова реальність охоплює комплекс усіх реально існуючих правових явищ, які мають як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер, а її структуру становить природне та позитивне у праві, 
а також єдність трьох рівнів — ідейного, нормативного та практичного. Усі рівні правової реаль-
ності взаємопов’язані і взаємоузгоджені та утворюють єдину сферу буття — світ права. 

Як цілісне явище соціальної реальності право має певні форми зовнішнього вираження, які 
відображають зміст, структуру та особливості права як специфічного регулятора суспільних від-
носин. Однією з фундаментальних юридичних категорій, що забезпечує формальне існування 
права та правової реальності у суспільстві, на нашу думку, є «форма права».

У юридичній літературі відсутнє єдине загальноприйняте визначення форм права. Можна 
припустити, що ця категорія характеризує право як окремо взяте явище суспільної дійсності та 
позначає спосіб вираження змісту того чи іншого явища правової реальності. Якщо під змістом 
права розуміється все те, з чого складається право і чим воно характеризується, то формою фік-
суються способи зовнішнього існування права [2, с. 223]. Основне призначення категорії «форма 
права» полягає у впорядкуванні, наданні праву властивостей офіційного-владного характеру та 
конкретної формальної визначеності.

На думку В. Шаповала, формами існування права є нормативно-правові акти. Цю думку по-
діляють й інші науковці, які розуміють під джерелами права офіційно-документальні форми 
вираження і закріплення правових норм, що походять від держави та надають їм юридичного, 
загальнообов’язкового значення [3, с. 5].

М. Марченко вважає, що поняття «форма права» може тлумачитися по-різному [4, с. 206]. 
Так, форму права можна розглядати як вираження внутрішнього зв’язку та способу організації, 
взаємодії елементів і процесів правової реальності як між собою, так із зовнішніми умовами; 
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зовніш нє вираження змісту елементів правової реальності; сукупність засобів, способів і методів, 
за допомогою яких у суспільстві вирішуються ті чи інші завдання, які так чи інакше стосуються 
правового регулювання [14, с. 264]; спосіб зовнішнього вираження державної волі та юридичних 
правил поведінки [5, с. 379].

Таким чином, найчастіше під формою права мається на увазі спосіб внутрішньої організації та 
зовнішнього вираження права. Звідси можливо виокремити внутрішню і зовнішню форму права. 
Під внутрішньою формою права розуміється його будова, організація та структура, інакше кажу-
чи, система права [6, с. 8]. Внутрішня форма характеризує формальну визначеність права, закріп-
лює міру свободи й межі належної поведінки в конкретній правовій нормі, встановлює її ієрархію 
в системі права, до якої належить горизонтальна і вертикальна структури підпорядкованості усіх 
її елементів [7, с. 188, 189]. Зовнішня форма права визначається його змістом, представленим різ-
номанітними системами і структурою офіційних джерел права, в яких воно існує та функціонує 
у суспільстві. Це своєрідна оболонка права, яка характеризує те, як саме право виражене у нор-
мах [6, с. 8]. До зовнішніх проявів права відносяться текстуальні джерела права, які поділяються 
на первинні (правові звичаї, нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, релігійні 
норми, юридичні прецеденти) та похідні, які уточнюють зміст перших (судова та адміністративна 
практика) [7, с. 188, 189]. Внутрішня і зовнішня форми права взаємозалежні, взаємообумовлені та 
взаємопов’язані, вони не можуть протиставлятися або суперечити одне одному.

У науковій літературі інколи зустрічається термін «юридичні джерела», під яким мається на 
увазі офіційні форми вираження змісту права [8, с. 400]. Таким формам притаманна офіційна ви-
значеність, тобто норми права містяться саме в офіційно визнаних державою джерелах права. Ре-
зультат ідеологічного усвідомлення об’єктивних потреб суспільства за допомогою правотворчих 
процедур виражається у нормативних актах, які і є юридичним джерелом права. У цьому випадку 
форма і джерело права збігаються за своїм змістом [9, с. 11].

Як вже зазначалося, правова реальність складається із різноманітних правових явищ, що  
існують у суспільстві, проте не всі вони є формами права. Щоб зрозуміти це, необхідно звернути-
ся до характеристики елементів правової реальності.

Ідейний рівень правової реальності в загальному вигляді представлений природним правом, 
під яким мається на увазі сукупність об’єктивних соціальних потреб і цінностей, а також універ-
сальні норми та принципи, які покладені в основу всієї правової системи суспільства [10, с. 67]. 
Природне право вважається похідним від самої природи людини як невід’ємної частини загаль-
носвітового порядку. За його допомогою правосвідомість пов’язує своє існування з універсальни-
ми першоосновами людського буття. Нормативно-ціннісною межею природного права є вища 
справедливість, що розуміється як універсальний ідеал, який відповідає засадам правового по-
рядку зокрема та світового загалом. Всі закони повинні наслідувати природне право як керівний 
ідеал, до якого треба прагнути та реалізувати його постулати на практиці [11, с. 84]. Природне 
право є джерелом і одночасно формою права, способом існування його норм у вигляді принци-
пів, ідей та цінностей.

Принципи права є відправними началами права, загальними вимогами, які ставляться до всіх 
учасників суспільних відносин з метою гармонічного поєднання їх інтересів. Це певна система 
координат, у межах якої право розвивається, і одночасно вектор, який визначає напрямок його 
розвитку [12, с. 87]. Принципи містяться у змісті права та є орієнтирами його формування, відо-
бражаючи всю сутність права та основні зв’язки, що існують у правовій реальності.

Правова доктрина представлена різноманітними науковими працями (монографіями, трак-
татами, статтями), розробленими вченими-правниками, що містять концептуальні ідеї про 
право, на основі яких органи державної влади приймають рішення з конкретних юридичних 
справ [13, c. 223]. Доктрина сприяє створенню і вдосконаленню законодавчої бази, збагаченню 
категоріально-понятійного апарату юридичної науки та її методології. Вона тісно пов’язана з 
юридичною наукою, яка є для неї основою та джерелом походження. Отже, доктрина має по-
хідний щодо правової науки характер. Доктринальні положення створюються, як правило, у ре-
зультаті проведення фундаментальних наукових досліджень [13, c. 223].

Правова ідеологія є вищим рівнем правосвідомості та являє собою систематизовану, виражену 
у правових категоріях (законності, справедливості, рівності тощо), втілену в юридичних докумен-
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тах науковообґрунтовану, схвалювану державою концепцію про роль права і способи використан-
ня його можливостей в інтересах розбудови правової держави, гарантованого забезпечення прав 
громадян і розвитку гуманного, правового суспільства [14, с. 264–268]. Правова ідеологія є фор-
мою існування права у вигляді певного образу, його відображенні у нормах, поняттях, висновках, 
теоріях і концепціях; це відображення права, яке може бути існуючим або існувавшим, бажаним 
або небажаним.

Правосвідомість розуміють як сукупність ідей, поглядів, що виражають ставлення людей, со-
ціальних груп і націй до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним 
і неправомірним [15, с. 110]. Правосвідомість — це своєрідна форма існування права у вигляді 
суспільної свідомості. Вона містить у собі сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та 
концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення особи, суспільної групи та 
суспільства загалом до чинного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється правовим 
регулюванням.

Формами права на ідейному рівні правової реальності є принципи права, правосвідомість, 
правова ідеологія.

Нормативний рівень правової реальності ототожнюють із позитивним правом як реально існу-
ючим (у нормах, законах або інших офіційних документах) нормативним регулятором, на основі 
якого державою визначається юридично дозволена і недозволена поведінка учасників правовід-
носин і виносяться судами та іншими державними органами юридично обов’язкові імперативні 
рішення [6, c. 139]. Позитивні норми завжди передбачають свою письмову фіксацію у вигляді 
формалізованих нормативних актів офіційного характеру. До нормативного рівня відносяться: 
правовий звичай; норма права; нормативно-правовий акт; релігійна норма; нормативно-право-
вий договір; інститути права; правові процедури; процесуальні форми; правосуб’єктність; право-
вий статус і правовий режим.

Правовий звичай можна визначити як закладене у свідомості людей правило поведінки, 
що історично сформувалося певним суспільством у процесі багаторазового його повторення і 
санкціонується державою [17, с. 454]. Санкціонування такого звичаю здійснюється шляхом від-
силання до нього, а не до його текстуального закріплення у нормативно-правовому акті. Дер-
жава визнає не всі звичаї, а лише ті, які мають найбільше значення для суспільства, збігаються 
з його інтересами та відповідають історичному етапу його розвитку [17, c. 147]. Правовий зви-
чай є історично першою формою права. Спочатку звичаєве право охоплювало шлюбно-сімейні 
та деякі майнові відносини, а згодом із правових звичаїв сформувалися основні галузі права і 
найважливіші правові інститути [4, с. 264]. У сучасних державах романо-германської правової 
системи державою на офіційному рівні визнаються і забезпечуються звичаї ділового обороту, 
сфера застосування яких обмежена переважно зовнішньоторговельними операціями та комер-
ційними договорами.

Норма права — це загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, встанов-
лене чи санкціоноване державою з метою регулювання суспільних відносин, що забезпечується 
примусовою силою держави [18, с. 126].

Нормативно-правовий акт є письмовим документом офіційного характеру, виданий компе-
тетними органами державної влади, який містить норми права та загальнообов’язкові правила 
поведінки і спрямований на врегулювання певного кола суспільних відносин [19, с. 167]. Норма-
тивно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, що спрямоване на встановлення, 
зміну або припинення норм права. Він є безпосереднім юридичним джерелом права, його фор-
мою та способом вираження правових норм [20, с. 54]. На сьогодні нормативно-правовий акт 
є основним джерелом права у більшості правових систем сучасності, особливо романо-герман-
ського типу [8, с. 404].

Нормативно-правовий договір визначають як спільну угоду у вигляді акта — документа, який 
укладається за взаємною згодою між декількома правотворчими суб’єктами (двостороння або 
багатостороння угода), з метою офіційного врегулювання певної життєвої ситуації, що забезпе-
чується державою та в результаті якої виникає нова норма права [17, с. 197]. Нормативно-право-
вий договір розрахований на багаторазове застосування і використовується переважно у сфері 
комерційних відносин. Договори з нормативним змістом, на відміну від більшості індивідуальних 
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договорів, завжди містять загальні правила поведінки і не мають персоніфікованого, одноразово-
го характеру [17, с. 197]. Нормативно-правовий договір є формою об’єктивного вираження права 
у вигляді колективних договорів на підприємствах, внутрішньодержавних договорів, міжнарод-
них договорів, рішень міжнародних організацій, конвенції тощо.

Нормативний рівень правової реальності представлений різними формами права, до яких 
можна віднести правовий звичай, норму права, релігійну норму, нормативно-правовий акт і нор-
мативно-правовий договір.

Практичний рівень правової реальності пов’язується із правореалізацією. Правореалізація — 
це втілення норм права у діяльність учасників суспільних відносин шляхом дотримання забо-
рон, здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків [12, с. 88]. Правореалі-
зація є не формою права, а конкретним правовим статусом, втіленим у життя та закріпленим за 
тим чи іншим суб’єктом. Механізм правореалізації виражається у такому: управомочений суб’єкт 
використовує надану йому правомочність; зобов’язаний суб’єкт — виконує покладені на нього 
обов’язки; винний зазнає позбавлення особистого, матеріального або організаційного характеру, 
зазнає страждання за заподіяну шкоду [21, с. 56]. До практичного рівня, окрім правореалізації, 
також належать суб’єкт права, взаємодія між суб’єктами, правовідносини, правова дія, позитивна 
і негативна поведінка суб’єктів, правопорядок, правовий досвід, юридична практика та правовий 
прецедент [6, c. 139].

Правовий прецедент — це рішення органу державної влади з приводу конкретної справи, яко-
му надається формальна обов’язковість і яким керуються при вирішенні аналогічних справ у май-
бутньому [22, с. 75]. Залежно від того, хто приймає рішення, прецедент буває адміністративним 
чи судовим. Адміністративний прецедент застосовується за відсутності нормативно-правової 
регламентації вирішення конкретної адміністративної справи. У таких випадках рішення компе-
тетних органів державної влади містить у своїх приписах казуальну норму права, якій надається 
загальнообов’язкове значення при вирішенні аналогічних справ у майбутньому [23, c. 187]. Сут-
ність судового прецеденту залежить від надання нормативного характеру рішенням суду у конкрет-
ній справі. Такий прецедент створюється, як правило, вищим органом судової системи [22, с. 75]. 
Обов’язковими для судів є не все рішення або вирок, а лише та частина, в якій вмотивована суть 
правової позиції судді, на основі якої приймають рішення [24, с. 58]. Прецедент є формою та  
одним із провідних джерел права у правових системах англо-американського типу.

Отже, формою права на практичному рівні правової реальності є тільки правовий прецедент, 
а всі інші її елементи до форм права не належать.

Таким чином, категорія «правова реальність» посідає центральне місце в категоріально-по-
нятійному апараті юридичної науки. За допомогою цієї категорії ми можемо повніше визначити 
та дослідити кардинальні проблеми як теоретичного, так і практичного рівня, глибше розкрити 
сутність права як суспільного явища, зазирнути у його світ.

Правова реальність є складним багатоаспектним феноменом суспільної дійсності, який являє 
собою єдність суб’єктивного та об’єктивного аспектів буття права і складається із фундаменталь-
них правових сутностей та інших похідних від них правових явищ, що об’єктивно існують у сус-
пільстві та здійснюють вплив на учасників суспільних відносин.

Структуру правової реальності становлять ідейний, нормативний і практичний рівні, які, 
у свою чергу, є системами різноманітних правових явищ, у тому числі форм права. До форм права 
можна віднести: принципи права, правосвідомість, правову ідеологію та правосвідомість, право-
вий звичай, норму права, релігійну норму, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий до-
говір і правовий прецедент.

Правова реальність є особливим різновидом соціальної реальності, де право об’єктивно 
вира жається у різноманітних правових явищах, що існують у суспільстві, зокрема у вигляді пев-
них форм. Система форм права виконує організуючу роль у розвитку всієї правової реальності, 
надаючи їй єдності, внутрішньої узгодженості і забезпечуючи взаємозв’язок та взаємозалеж-
ність усіх її елементів.
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Корольова Ю. в. Джерела права в аспекті правової реальності
У статті досліджено поняття, структуру та елементи правової реальності та джерел права. Правова 

реальність визначена як комплекс реально існуючих правових явищ у єдності трьох рівнів. З’ясовано 
взаємовплив форм права та кожного з рівнів правової реальності. Формами права на ідейному рів-
ні правової реальності є принципи права, правосвідомість, правова ідеологія. Нормативний рівень 
представлений такими формами права, як правовий звичай, норма права, нормативно-правовий акт, 
нормативно-правовий договір. Формою права на практичному рівні правової реальності є правовий 
прецедент.
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Ключові слова: правова реальність, форма права, правовий звичай, норма права, правовий преце-
дент, рівні правової реальності.

Королева Ю. в. Источники права в аспекте правовой реальности
В статье исследовано понятия, структура и элементы правовой реальности и источников права. 

Правовая реальность определена как комплекс реально существующих правовых явлений в единстве 
трех уровней. Определено взаимовлияние форм права и каждого из уровней правовой реальности. 
Формами права на идейном уровне правовой реальности являются принципы права, правосозна-
ние, правовая идеология. Нормативный уровень представлен такими формами права, как правовой 
обычай, норма права, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Формой права на 
практическом уровне правовой реальности есть правовой принцип. 

Ключевые слова: правовая реальность, форма права, правовой обычай, норма права, правовой пре-
цедент, уровни правовой реальности.

Koroleva J. Sources of law in terms of legal reality
The article examines the concept, structure and elements of legal reality and sources of law. The legal reality 

is defined as a set of real legal phenomena in the unity of the three levels. It was found interplay of forms of law 
and each level of legal reality. The forms of rights to the intellectual level of legal reality the principles of law, 
justice, legal ideology. Regulatory level represented by such forms of law, legal act, legal contract. The form of 
the right to a practical level of legal reality is a legal precedent.

Key words: legal reality, a form of law, legal custom, rule of law, legal precedent, the level of legal reality.
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СИСТЕмнИЙ СпОСІБ ТлУмАЧЕннЯ  
в АСпЕКТІ ІнТЕГРАЦІЇ СУЧАСнОГО пРАвА

Системний спосіб тлумачення правових норм є складним юридичним явищем, що зумовлю-
ється різноманітними аспектами свого функціонування. Як об’єкт наукового дослідження та 

як практичний засіб здійснення тлумачення правових норм, системний спосіб тлумачення пра-
вових норм може розглядатися: як елемент системи способів тлумачення правових норм, що за-
стосовується суб’єктами тлумачення в органічному поєднанні з іншими способами тлумачення 
правових норм і забезпечує отримання інформації про зміст правової норми як явища системного 
плану, яке функціонує разом з іншими правовими норми; як самостійне правове явище, що по-
ходить від системного характеру права та забезпечує правильне усвідомлення волі правотворця, 
яка виражена у змісті правової норми.

Особлива актуальність цього способу тлумачення визначається його завданням, що полягає в 
інтеграції права.

Стан наукового дослідження системного способу тлумачення правових норм як правового 
явища характеризується міждисциплінарністю, що обумовлюється складністю самого явища 
та можливістю його прояву в різноманітних сферах правового регулювання суспільних від-
носин. Окремі аспекти системного способу тлумачення як явища теоретико-правового плану 
досліджувалися С. Бобровник, є. Васьковським, Ю. Власовим, Л. Воєводіним, С. Гусарєвим, 
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Ж. Дзейко, О. Зайчуком, М. Кельманом, М. Козюброю, В. Котюком, О. Мурашиним, П. Не-
дбайлом, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабіновичем, С. Рабіновичем, О. Скакун, Ю. Шем-
шученком та ін. Результати наукових досліджень вказаних учених стосуються переважно за-
гальних закономірностей тлумачення норм права, що торкаються і питань системного способу 
тлумачення правових норм, зокрема його поняття, ознак, статусу акта системного тлумачення 
норм права, повноважень суб’єктів, які застосовують системний спосіб тлумачення правових 
норм. Однак роль цього способу тлумачення у забезпеченні інтеграції права ще не була пред-
метом наукового пошуку. 

У юридичній літературі найбільш принциповим питанням залишається таке: що має бути про-
аналізовано та в якому контексті в процесі здійснення того чи іншого виду тлумачення правових 
норм, або використання того чи іншого способу тлумачення норм права. Це питання стоїть перед 
системним способом тлумачення, відповідь на яке дасть змогу з’ясувати предметність застосу-
вання цього способу, визначити його функціональні можливості у правоінтерпретаційній діяль-
ності, встановити взаємозв’язок з іншими способами тлумачення правових норм. Тому логічним 
продовженням наукового дослідження стане вивчення питань типів зв’язків між правовими нор-
мами (встановлення, узагальнення, аналіз) та на підставі цього підбиття відповідних правотлу-
мачних висновків. З огляду на це у межах статті ми зробимо спробу: по-перше, встановити осо-
бливості системних зв’язків правових норм, що визначають системність права загалом; по-друге, 
узагальнити існуючі підходи до розуміння системних зв’язків правових норм, що становитиме 
основу для подальшого визначення їх ролі для тлумачення правових норм; по-третє, визначити 
роль зв’язків між правовими нормами як основу системності права та застосування системного 
способу тлумачення правових норм.

Вчені вказується на те, що будь-який спосіб тлумачення правових норм зумовлений системніс-
тю права і законодавства, оскільки вони регулюють суспільні відносини не ізольовано, а в певній 
взаємодії і взаємозв’язку, тобто в певній системі. Наявність саме системних зв’язків забезпечуєть-
ся наявністю і відповідним функціонуванням правових інститутів, галузей права і законодавства. 
Причому така взаємодія і взаємозв’язок забезпечують: по-перше, системність права і законо-
давства як таких; по-друге, відповідне тлумачення норм права, що здійснюється із врахуванням 
взаємозв’язку між нормами, інститутами і галузями права, а також із врахуванням взаємозв’язку 
між правовими приписами, інститутами та галузями законодавства. 

Отже, можна говорити про те, що системність права і законодавства як їх властивість ви-
значає не лише їх узгодженість між собою, а й зумовлює особливості з’ясування, сприйняття і 
роз’яснення правових норм, вміщених у правових приписах як явищах системного плану. 

Учені справедливо наголошують на тому, що зв’язки між правовими нормами відіграють по-
двійну роль, а саме: виконують системоутворюючу функцію, дають змогу пов’язати й узгодити 
між собою норми права, а також визначити генезис і структуру норм права [1, с. 34–35]. Дійсно, 
системність права і системність законодавства не можуть існувати заради самого права чи зако-
нодавства. Насамперед системність — це властивість права або законодавства, що дає змогу в 
подальшому забезпечити реалізацію відповідного функціонального призначення того явища чи 
процесу, який володіє нею. На основі цього в процесі надання праву або законодавству такої ха-
рактеристики, як системність, мають на меті системний характер дії права, який полягає у його 
поширенні на суспільні відносини або дії законодавства, що передбачає здійснення самого пра-
вового регулювання. Одним з елементів такої дії права є його тлумачення, що так само засно-
вується на системних характеристиках права, які надають змогу зрозуміти його таким чином, щоб 
врахувати системний характер права чи законодавства, оскільки, забезпечуючи побудову права 
чи законодавства на системних засадах, передбачається, що і тлумачення права, і його реаліза-
ція будуть здійснені таким чином, щоб встановити справжню волю правотворця, яка закладена у 
змісті норми права і виражається у формі положень законодавства. 

Фактично здійснення тлумачення права засновано на розумових здібностях: по-перше, пра-
вотворця, який здатний відповідно до системних засад викласти правові норми у формі поло-
жень законодавства; по-друге, суб’єкта тлумачення права, що має змогу розкрити зміст і сутність 
правових норм через усвідомлення та аналіз системних засад викладення правових норм у формі 
положень законодавства; по-третє, суб’єкта правозастосування, котрий забезпечує втілення пра-
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вових норм, наділених системними характеристиками, у життєдіяльність суспільства відносно 
конкретного життєвого випадку та конкретних суб’єктів права. Що стосується суб’єкта тлума-
чення правових норм, то він, на переконання учених, пізнає зміст нормативно-правового акта, 
в якому закріплені правові норми, отримує повне і вичерпне уявлення про них, застосовуючи різ-
ні способи тлумачення. Застосування ж системного способу забезпечує визначення змісту право-
вої норми з урахуванням системних характеристик права (тобто уявлення норми права такою, що 
перебуває у взаємозв’язку з іншими нормами права). Використання такого способу тлумачення 
«здатне застерегти від помилок, поверхового й однобічного трактування значення правових актів, 
допомагає напрацювати правильний підхід до їх аналізу» [2, с. 4–5].

Такий аналіз системного підходу до тлумачення правових норм можливо було б продовжувати, 
проте більшість учених висловлюють однозначну позицію — системність права забезпечує сис-
темність його тлумачення і застосування.

Системний спосіб тлумачення правових норм є таким, що: 
1) за своїм призначенням здійснює тлумачення правових норм шляхом з’ясування та 

роз’яснення змісту і смислу правових норм; 
2) за своєю сутністю виявляє, аналізує та враховує в процесі тлумачення правових норм сис-

темний характер права і законодавства, тобто взаємозв’язок правових норм і положень законо-
давчих актів; 

3) за своєю природою походить від сутності права та законодавства як явищ системного плану; 
4) за своїм змістом являє собою комплекс прийомів, правил, методів і засобів здійснення тлу-

мачення правових норм; 
5) предметом системного способу тлумачення правових норм є системність права, що закладе-

на правотворцем у змісті актів правотворчості; 
6) суб’єктами застосування системного способу тлумачення правових норм є особи, які воло-

діють належним рівнем знань і досвідом, що стосується здійснення системного аналізу правових 
норм.

Таким чином, ми можемо наголосити на тому, що системний спосіб тлумачення право-
вих норм є комплексом прийомів, правил, методів і засобів здійснення тлумачення право-
вих норм, особливість якого полягає у предметі тлумачення, що являє собою норми права у їх 
взаємозв’язку. 

Поза увагою вчених залишається питання змісту та сутності цих зв’язків. Окрім того, деякою 
мірою ототожнюються розуміння зв’язків між нормами права та положеннями нормативно-пра-
вових актів, що, на нашу думку, не є повністю виправданим. Вчені вказують на різновиди цих 
зв’язків, які мають бути встановлені у результаті тлумачення правових норм. На нашу думку, у 
такий спосіб враховуються логічні зв’язки залежності, доповнення, конкретизації, уточнення, 
обмеження тощо, які існують між різними нормами права. До таких зв’язків належать:

1) зв’язки між нормою, що тлумачиться, та нормами, що розкривають зміст терміна, який у 
ній вживається. Це або легальне визначення (дефініція), або норма, яка перелічує коло суб’єктів, 
предметів, явищ, що становлять це поняття;

2) зв’язки між нормою, що тлумачиться, та з оперативними нормами, які можуть припиняти 
дію норм, чи остаточно скасовувати чинні нормативні приписи, чи поширювати їхню дію на нове 
коло відносин, суб’єктів, територій;

3) зв’язки відсильних та інших статей. Застосування суб’єктом нормотворення відсильного 
способу викладення норми, як відомо, створює такий нормативно-правовий припис, який не 
повністю перелічує ознаки діяння, а відсилає до інших статей того самого нормативно-право-
вого акта. Норма, що тлумачиться, може бути повністю зрозуміла інтерпретатору лише за умови 
«поєднання» змісту відсильної статті зі змістом таких статей нормативного акта, до яких вона 
відсилає [3, с. 376].

У юридичній літературі є низка наукових праць, в яких за основу розуміння системного спо-
собу тлумачення правових норм взята ідея «заснованості» такого способу тлумачення правових 
норм саме на врахуванні кола зв’язків між елементами правових норм. Основу цих ідей становить 
думка про те, що ці зв’язки виконують системоутворюючу роль у процесі правового регулювання. 
Окремим його етапом називається тлумачення правових норм, що дає змогу усвідомити ці сис-
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темні зв’язки між елементами правової норми та їх врахувати у процесі з’ясування та подальшого 
роз’яснення змісту правових норм. У подальшому належне системне розуміння правової норми 
зумовить системний характер правового регулювання як такого. Відповідно до цього підходу вче-
ні вказують, що не правова норма становить самостійний предмет тлумачення, а тлумачаться від-
повідні структурні елементи, які в сукупності утворюють саму правову норму [4; 5]. 

В аспекті використання системного способу тлумачення права вчені наголошують на необ-
хідності враховувати так званий генетичний зв’язок, який фактично визначає динаміку розвитку 
правової норми, її зміну, скасування, вдосконалення тощо; тих або інших соціальних факторів, 
які впливали на динаміку розвитку правової норми, при чому останній варіант правової норми 
є аксіоматично найдосконалішим, оскільки враховує всі недоліки попереднього змісту правової 
норми, має відповідний стан досконалості і на момент тлумачення правової норми сама норма 
є такою, що оптимально відображає потреби та інтереси населення. Тому і тлумачення правової 
норми має здійснюватися з урахуванням конкретного історичного періоду її дії, а також зв’язку 
між кожною новою її редакцією. Поряд із цим вчені наголошують на тому, що генетичні зв’язки 
виявляються винятково на рівні структурних елементів норми права. Сама норма як така не змі-
нюється, а змінюється зміст її структурних елементів, і саме та або інша конфігурація гіпотези, 
диспозиції або санкції змінює смисл самої правової норми [6, с. 69–70]. Таким чином, і систем-
ний спосіб тлумачення правових норм дозволяє визначити зміст правової норми з урахуванням 
особливостей зміни гіпотези, диспозиції або санкції правової норми. Це ті зв’язки, які існують і 
функціонують всередині неї.

Іншим напрямом розуміння кола та змісту зв’язків при системному тлумаченні правових норм 
є ті погляди вчених, в яких системний спосіб тлумачення правових норм характеризується через 
розуміння взаємозв’язку між правовими нормами у цілому, правовими нормами інститутів та га-
лузей права.

Розглядаючи питання співвідношення правових норм у цілому, а також питання здійснення 
системного тлумачення правових норм, А. Піголкін наголошував на тому, що в процесі тлумачен-
ня правових норм необхідно враховувати їх зв’язок із так званими близькими за змістом норма-
ми права. Вчений не уточнює, у чому полягає така близькість з іншими нормами права і які є її 
критерії, однак звертає увагу, що в процесі тлумачення слід враховувати ті норми, які уточнюють, 
доповнюють ту норму права, яка тлумачиться [7, с. 78–80]. Зазначено, що такий зв’язок фактич-
но є непрямим, оскільки ті норми, які уточнюють і доповнюють норму, яка тлумачиться, мають 
допоміжний характер, походять від норми, яка тлумачиться, нею і зумовлені. У цьому випадку 
слід підтримати думку вченого в тому, що у випадку існування так званих допоміжних норм права 
тлумачення основної норми неможливе без врахування змісту норм допоміжного плану, і, навпа-
ки, тлумачення змісту допоміжних норм права неможливе без врахування змісту основної норми.

Такий підхід, на нашу думку, є доволі одностороннім і не враховує взаємозв’язку з іншими 
нормами права рівнозначного характеру. Слід відзначити, що системність права відображається 
не лише у підпорядкуванні норм, а й у їх існуванні та функціонуванні на спільних засадах, коли 
норми права мають рівнозначний характер. 

У юридичній літературі існує альтернативний підхід до розуміння системного способу тлума-
чення правових норм, який розглядається як допоміжний засіб уточнення змісту правових норм, 
якщо її зміст є незрозумілим або суперечливим. Вчені зазначають, що змістом застосування сис-
темного способу тлумачення норм права має бути: по-перше, встановлення зрозумілості або не-
зрозумілості норми права; по-друге, у випадку встановлення факту незрозумілості норми права 
необхідно звернути увагу на інші споріднені норми права, зміст яких може та має посприяти вста-
новленню справжнього змісту тієї норми права, яка тлумачиться, оскільки це виходить з особли-
востей системності права [8, с. 22]. 

Окремо слід відзначити і ті погляди вчених, які обґрунтовують так зване предметне розуміння 
системного способу тлумачення правових норм, що пов’язує його застосування з тим або іншим 
різновидом норми права, яка тлумачиться. Так, здійснюючи тлумачення бланкетної норми права, 
необхідно застосовувати системний спосіб тлумачення, який надає змогу встановити та розкри-
ти зміст цієї норми у взаємозв’язку з тією нормою або нормами, якої вона стосується [4, с. 51;  
9, с. 267–268], при чому враховуватися має бланкетна норма, яка встановлює правило поведінки 
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лише в загальній формі, а також особливості її конкретизації, що здійснюється у різних правилах, 
інструкціях, стандартах. За аналогією вчені зазначають і про зв’язок між відсильною статтею та 
статтею, якої вона стосується, що так само мають тлумачитися із застосуванням системного спо-
собу тлумачення правових норм [4, с. 51; 9, с. 267–268]. У цьому випадку йдеться про так званий 
перелік випадків, коли має застосовуватися системний спосіб тлумачення правових норм, однак, 
на нашу думку, не зовсім правильно говорити про винятковість випадків застосування вказаного 
способу тлумачення правових норм.

Говорячи про зв’язки між нормами права як про основу застосування системного способу тлу-
мачення, ми маємо відповісти на питання щодо ролі цих зв’язків, що відображатиме роль систем-
ного способу тлумачення норм права. Фактично системність права, що виявляється у наявності 
самих норм права і взаємозв’язків між ними, забезпечує системність самого тлумачення правових 
норм, можливість застосування системного способу тлумачення, тим самим забезпечуючи сис-
темний характер результатів тлумачення правових норм. На нашу думку, роль зв’язків між нор-
мами права для здійснення системного тлумачення правових норм має різноаспектний характер 
і виявляється у межах таких положень:

1) забезпечують системний характер розвитку права та законодавства як цілісних взаємоузго-
джених систем, що становлять предмет системного тлумачення права;

2) характеризують діяльність суб’єкта правотворчості, що забезпечує формування права у ви-
гляді цілісної узгодженої системи;

3) надають змогу співставити норми права, виражені у положеннях правових актів, з метою 
здійснення тлумачення правових норм;

4) забезпечують можливість сприйняття змісту норми права за допомогою засобів людського 
мислення, дають змогу уявити та усвідомити зміст правових норм як взаємоузгодженої системи;

5) є інформаційною основою професійного розвитку суб’єктів, які забезпечують правотворчу 
та правоінтерпретаційну діяльність;

6) впливають на рівень ефективності правового регулювання, забезпечуючи узгодженість сус-
пільних відносин із правовими нормами.

Визначаючи місце системного способу тлумачення правових норм у системі способів тлума-
чення, слід взяти за основу розуміння її значення у цілому. З огляду на це вважаємо, що систем-
ний спосіб тлумачення правових норм є самостійним способом тлумачення правових норм, який 
може бути виокремлений із системи способів тлумачення за ознакою предмета тлумачення, що 
становить правові норми у взаємозв’язку між собою та є дієвим способом інтеграції сучасного 
права.
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Котенко м. в. Системний спосіб тлумачення в аспекті інтеграції сучасного права
Системний спосіб тлумачення аналізується як елемент системи способів тлумачення норм права 

та самостійне правове явище. Особлива увага приділена визначенню ролі цього виду тлумачення у 
забезпеченні інтеграції права. На основі аналізу наукових джерел встановлено особливості системних 
зв’язків правових норм, що визначають системність права, а також з’ясовано їх роль.

Ключові слова: тлумачення, системний спосіб тлумачення, системні зв’язки норм, інтеграція права, 
норми права.

Котенко н. в. Системный способ толкования в аспекте интергациии современного права
Системный способ толкования анализируется как элемент системы способов толкования норм 

права и самостоятельное правовое явление. Особенное внимание уделяется определению роли 
этого вида толкования в обеспечении интеграции права. На основании анализа научных источни-
ков опреде лено особенности системных связей правовых норм, определяющих системность права, 
а также их роль.

Ключевые слова: толкование, системный способ толкования, системные связи норм, интеграция 
права, нормы права.

Kotenko M. Systematic method of interpretation in terms of integration of modern law
In the article author analyze Systematic method of interpretation as an element of the methods of 

interpretation of law and an independent legal phenomenon. Particular attention is paid to the definition of the 
role of this type of interpretation to ensure the integration of law. On the basis of resource analysis, specificity 
of systemic relationship of legal norms determining the Law systemic nature has been identified. The systemic 
relationship role as the basis for the law systemic nature has been defined.

Key words: interpretation, systematic way of interpretation, system communication standards, integration of 
law, the rule of law.
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вІД СТАнОвлЕннЯ мІСЦЕвОГО САмОвРЯДУвАннЯ 
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Наукове дослідження місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспіль-
ства в Україні обумовлено особливостями розвитку сучасної системи володарювання, що 

потребує демократизації та оптимізації відповідно до потреб суспільства. Тому проблематика 
функціонального призначення місцевого самоврядування як ключового елемента громадянсько-
го суспільства потребує наукового переосмислення з метою вироблення цілісної концепції його 
розвитку та вдосконалення. Вдосконалюючи інститути громадянського суспільства, саме місцеве 
самоврядування займає важливе місце в системі соціального управління, забезпечуючи збалан-
сування засобів державного та недержавного управлінського впливу на суспільство. Тому через 
науковий аналіз функціонального призначення місцевого самоврядування має бути здійснено 
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інституційну розбудову місцевого самоврядування в умовах становлення демократичних засад 
громадянського суспільства в Україні. 

є чимало праць, присвячених науковому дослідженню місцевого самовря дування, автори 
яких такі вітчизняні вчені, як М. Баймуратов, О. Батанов, С. Бобровник, В. Борденюк, С. Гусарєв, 
І. Дробуш, О. Зайчук, Р. Калюжний, М. Козюбра, А. Колодій, В. Котюк, Н. Оніщенко, М. Оні-
щук, В. Погорілко, О. Скакун, Т. Тарахонич, Ю. Тодика, О. Фрицький, Г. Чапала та ін. 

Однак, незважаючи на досить цілісний і комплексний характер наукового дослідження проб-
лем місцевого самоврядування як теоретиками права, так і вченими у сфері конституційного пра-
ва, проблематика його становлення в Україні має досить епізодичний характер.

Слід наголосити, що сучасні реалії розвитку та розбудови місцевого самоврядування в Україні 
мають глибинні історичні особливості. В. Горбатенко вважає, що розвиток місцевого самовря-
дування у сучасній Україні зумовлюється низкою чинників саме історичного характеру. Внаслі-
док особливого геополітичного положення України, суспільно-політичного розвитку її народу в 
умовах цивілізації, недостатнього розвитку державно-правових інституцій впродовж усієї історії 
України і, як наслідок, державно-правової традиції, що спричинено умовами бездержавного або 
напівдержавного розвитку українського народу, в українській ментальності сформувалися стійкі 
самоврядні традиції [1, с. 14]. У свою чергу, Ю. Тодика доходить висновку, що самоврядування є 
одним із найдавніших і універсальних інститутів серед тих, що застосовуються в управлінні, по-
чинаючи з ранніх стадій розвитку людського суспільства [2, с. 485]. 

Проголошення незалежності України відіграло важливу роль у зародженні та подальшому ста-
новленні місцевого самоврядування у нашій державі. Це було зумовлено необхідністю створення 
національних традицій системи місцевого самоврядування в Україні.

Правовими передумовами формування національної системи місцевого самоврядування ста-
ло прийняття Декларації про державний суверенітет України, в преамбулі якої встановлено, що 
ця Декларація прийнята з метою утвердження самоврядування народу України [3]. Окрім того 
закріплено, що повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як 
безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Україн-
ської РСР [3]. Таким чином, на правовому рівні в основу регламентації державного суверенітету 
України закладено ідею про утвердження самоврядування народу України, оскільки повновладдя 
народу реалізується, у тому числі, і через систему місцевих рад. 

Наступним кроком стало прийняття Акта проголошення незалежності України [4], від-
повідно до якого Україну проголошено незалежною державою, діяльність якої націлено на 
формування національних засад місцевого самоврядування. Враховуючи зародження нової 
незалежної держави, формування власної системи місцевого самоврядування не могло від-
бутися у найкоротші строки, оскільки це потребувало як вироблення єдиної концепції, так 
і здійснення комплексу заходів правового, організаційного характеру щодо організації міс-
цевого самоврядування в Украї ні. Тому на тимчасових умовах Законом України «Про право-
наступництво України» [5] було закріплено положення про те, що органи державної влади й 
управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди, сформовані на підставі Конституції 
(Основного Закону) Української РСР, діють в Україні до створення органів державної влади 
й управління, органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції 
України (ст. 4). Таким чином, система володарювання на місцях зберігала свою структуру та 
правове регулювання без змін, проте декларувалося, що такий стан «правонаступництва» має 
тимчасовий характер.

Наступним кроком у становленні місцевого самоврядування в Україні стало прийняття 26 бе-
резня 1992 р. нової редакції Закону України «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і 
регіональне самоврядування», у положеннях якого окреслився відхід від дуалістичної теорії та 
передбачалося впровадження інститутів місцевого й регіонального самоврядування. Місцеве са-
моврядування розглядалося як територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирі-
шення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя у ме жах 
Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази, а регіональне са-
моврядування як територіальна самоорганізація громадян для вирішення безпосередньо або че-
рез органи, які вони утворюють, питань місцевого життя у межах Конституції та законів Украї ни. 
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Котенко Т. В. від становлення місцевого самоврядування в умовах незалежності України до інтеграції…

Територіальною основою місцевого самоврядування визначалися сільська рада, селище, місто, а 
регіонального самоврядування — район, область. 

У контексті подальшого розвитку місцевого самоврядування його правове регулювання по-
требувало вдосконалення, особливо тих відносин, які пов’язані з розмежуванням державної та 
самоврядної влад. Як наслідок було прийнято Закон України «Про представника Президента 
України» [6]. Слід наголосити, що ключовою особливістю цього законодавчого акта було те, що 
на законодавчому рівні було зроблено спробу розмежувати функціонування органів місцевого і 
регіонального самоврядування та представників Президента України, які очолювали відповідні 
місцеві державні адміністрації. Зокрема, встановлювалося, що представник Президента Укра-
їни сприяє розвитку місцевого і регіонального самоврядування, контролює діяльність органів 
місцевого і регіонального самоврядування з питань додержання Конституції і законів України, 
указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади. Представник Пре-
зидента України не має права вирішувати питання, що належать до відання органів місцево-
го і регіонального самоврядування, за винятком тих питань, які пов’язані зі здійсненням ним 
функцій виконавчо-розпорядчого характеру, що передаються відповідній місцевій державній 
адміністрації.

У червні 1994 р. було прийнято нову редакцію Закону України «Про формування місцевих 
орга нів влади і самоврядування» [6]. Відповідно до положень цього Закону вертикаль державної 
виконавчої влади було зруйновано і наділено ради всіх рівнів виключно функціями органів міс-
цевого самоврядування. На голів цих рад та очолювані ними виконкоми Закон поклав здійснен-
ня делегованих повноважень виконавчої влади і підпорядкував їх Кабінету Міністрів України та 
відповідному голові виконкому ради вищого рівня. Окрім того, встановлено: порядок обрання 
депутатів рад та голів сільської, селищної, міської, районної і обласної ради; підстави припинен-
ня повноважень сільської, селищної, районної, міської, районної у місті, обласної ради, а також 
Верховної Ради Республіки Крим; підстави припинення повноважень голови сільської, селищ-
ної, районної, міської, районної у місті, обласної ради тощо.

Проте політична криза, яка з новою силою розгорілася на той час в Україні, зумовила необ-
хідність перегляду правового становища місцевого самоврядування у контексті «перерозподілу 
сфер впливу Уряду та Президента України». Незважаючи на політичне підґрунтя розвитку право-
вого регулювання місцевого самоврядування в Україні у 1995 р., у положеннях Конституційно-
го договору функції виконавчої влади на місцях і місцевого самоврядування були знову розді-
лені [7]. Окрім того, положеннями Конституційного договору закріплювалися: 1) норма про те, 
що місцеве самоврядування в Україні здійснюється через територіальну самоорганізацію грома-
дян безпосередньо та через органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування 
обираються безпосередньо громадянами України, які проживають на території відповідно міста, 
селища, села; 2) розуміння місцевого самоврядування в Україні як гарантованого державою права 
територіальних колективів громадян та обраних ними органів місцевого самоврядування само-
стійно вирішувати всі питання місцевого значення у межах Конституції і законів України; 3) фор-
ми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальними колективами грома-
дян, якими є референдуми та інші способи участі громадян в обговоренні та вирішенні питань, 
віднесених законом до компетенції місцевого самоврядування; 4) компетенція органів місцевого 
самоврядування; 5) правовий статус виконавчих органів сільських, селищних і міських рад тощо.

Наступним кроком розвитку місцевого самоврядування в Україні стало прийняття у 1996 р. 
Конституції України [8], положення якої на конституційному рівні закріпили організаційно-пра-
вові основи функціонування місцевого самоврядування в Україні. Прийняття Основного Закону, 
на переконання учених, надало змогу конституційно закріпити існування місцевого самовряду-
вання в Україні і визначити в загальних рисах повноваження його органів, що є гарантією незво-
ротності процесу зміцнення позицій місцевого самоврядування [9].

Прийняття Конституції України дозволило регламентувати такі положення у сфері місце-
вого самоврядування, як його гарантування (ст. 7); визначення як права територіальної гро-
мади — жителів села, селища, міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення у 
межах Конституції і законів України (ст. 140); його здійснення територіальною громадою без-
посередньо і через органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські ради та їх ви-
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конавчі органи  (ст. 140); створення системи органів місцевого самоврядування, що представ-
ляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, якими є районні та обласні ради 
(ст. 140).

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвалений Верховною Радою України 
12 червня 1997 р., є законодавчим оформленням чергового етапу реформування місцевої влади 
в Україні, який розпочався після прийняття нової Конституції. Учені зазначають, що «найваго-
мішим здобутком цього Закону є розподіл усіх повноважень на: власні (самоврядні); делеговані, 
тобто державні, що, власне, і є однією з головних ознак місцевого самоврядування. 

Такий розподіл знаменує собою початок етапу встановлення нових взаємовідносин між орга-
нами самоврядування і місцевими державними адміністраціями і надає нового імпульсу процесу 
реформування всієї структури влади в Україні» [9]. 

Оцінюючи прийняття Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», вчені доходять висновку про те, що ці ключові нормативно-правові акти «сприяли 
зміцненню правового статусу територіальних громад, визначивши їх первинним суб’єктом му-
ніципальної влади, основним носієм функцій та повноважень місцевого самоврядування. Така 
інституціоналізація нерозривно пов’язана з демократизацією державного і громадського життя, 
з розвитком в Україні інститутів громадянського суспільства та правової держави, що об’єктивно 
призводить до самообмеження держави, прерогатив державної влади та органів, які її реалі зують, 
на користь інших суб’єктів політичної системи, а також детермінує визнання та легалізацію 
державою інших, недержавних інтересів, які продукують локальні соціальні утворення — тери-
торіальні громади» [10, с. 388]; ці документи фактично підсумували перший етап комунальної 
реформи, який завершився утвердженням інституту місцевого самоврядування як елемента де-
мократичного конституційного ладу держави [10; 11, с. 116].

Слід окремо наголосити на ратифікації Україною європейської хартії місцевого самовря-
дування [12], що було здійснено 15 липня 1997 р. [13] на виконання положень Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні». Положеннями цієї Хартії закріплено: конститу-
ційну та правову основи місцевого самоврядування; концепцію місцевого самоврядування; 
сферу компетенції місцевого самоврядування; умови здійснення функцій на місцевому рівні; 
засади адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування; фінансові 
ресурси органів місцевого самоврядування; основи правового захисту місцевого самовряду-
вання тощо. 

Узагальнюючи проведений аналіз еволюції розвитку законодавства України у сфері правового 
регулювання місцевого самоврядування, вважаємо за доцільне виокремити позитивні та негатив-
ні особливості становлення правового регулювання місцевого самоврядування у країні. Пози-
тивними особливостями становлення правового регулювання місцевого самоврядування у нашій 
державі є те, що: на сьогодні в законодавстві України в цілому сформовано правову основу роз-
витку та функціонування місцевого самоврядування як на конституційному, так і на законодав-
чому рівні; законодавча база України у сфері місцевого самоврядування повною мірою відобра-
жає потреби розвитку суспільства у самоврядному управлінському впливі на суспільні відносини; 
розвиток правового регулювання місцевого самоврядування здійснюється в умовах поєднання 
норм міжнародного права у сфері місцевого самоврядування та національних правових актів, що 
відображають національні особливості становлення і функціонування місцевого самоврядуван-
ня; правове регулювання місцевого самоврядування в Україні забезпечує розвиток народовладдя 
відповідно до демократичних засад розвитку державності та громадянського суспільства; місцеве 
самоврядування має офіційний характер та є складовим елементом системи соціального управ-
ління; місцеве самоврядування забезпечує можливість реалізації населенням права на самовря-
дування.

Відзначаючи досить завершений характер правового забезпечення місцевого самоврядуван-
ня, треба вказати на низку недоліків становлення місцевого самоврядування в Україні, а саме: 
воно має досить безсистемний розвиток свого правового регулювання, що зумовлюється частими 
змінами чинного законодавства України, наявністю прогалин у правовому регулюванні повно-
важень органів місцевого самоврядування та органів місцевої влади, процедури реалізації по-
вноважень органів місцевого самоврядування тощо; розвиток правового регулювання місцевого 
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самоврядування в Україні на сьогодні має політично заангажований характер, що зумовлено не-
стабільністю політичної системи та боротьбою тих чи інших політичних сил за владу в системі 
органів місцевого самоврядування; розвиток правового регулювання місцевого самоврядування 
в Україні перебуває під впливом владного протистояння між органами місцевого самоврядування 
та органами державної влади на місцях; відсутність єдиної концепції розвитку та функціонування 
місцевого самоврядування, у змісті якої необхідно було б закріпити напрями розвитку місцевого 
самоврядування.
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Котенко Т. в. від становлення місцевого самоврядування в умовах незалежності України до інтеграції 
суспільства (теоретико-правовий аспект)

Місцеве самоврядування визначено як елемент громадянського суспільства та засіб його інтеграції. 
Доводиться залежність розвитку інститутів місцевого самоврядування та проголошення незалежності 
України, що створило умови для формування місцевого самоврядування. Проаналізовано значення 
для формування місцевого самоврядування Декларації про державний суверенітет, Акта проголошен-
ня незалежності України, що забезпечили утвердження самоврядування народу України. На основі 
аналізу нормативних актів, прийнятих щодо місцевого самоврядування у 1992–1997 рр., зроблено ви-
сновок про еволюцію розвитку правового регулювання місцевого самоврядування. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, громадянське суспільство, законодавство, інтеграція сус-
пільства. 
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Котенко Т. в. От становления местного самоуправления в условиях независимости Украины до интег-
рации общества (теоретико-правовой аспект)

Местное самоуправление определено как элемент гражданского общества и средство его интегра-
ции. Доказана зависимость развития институтов местного самоуправления и провозглашения неза-
висимости Украины, создавшей условия для формирования национальных традиций системы мест-
ного самоуправления. Определено значение для становления местного самоуправления Декларации 
о государственном суверенитете, Акта провозглашения независимости Украины, утвердивших само-
управление народа Украины. В результате анализа нормативных актов, регулирующих местное само-
управление в 1992–1997 гг., обосновано вывод касательно эволюции развития правового регулирова-
ния местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, гражданское общество, законодательство, интеграция 
общества. 

Kotenko T. Experience of formation of local self-government in terms of Ukraine’s independence from the 
Social Integration (theoretical and legal aspects)

In the article author analyze local self-government as an element of civil society and its integration. Proved the 
dependence from development of institutions of local self-government and independence of Ukraine, created 
conditions for the formation of national traditions of the local government system. A value for the formation of 
local self-government of the Declaration of State Sovereignty, the Act of Independence of Ukraine, that have 
approved the Ukrainian people self-government. An analysis of the regulations governing the local government 
in 1992–1997 valid conclusions about the evolution of the legal regulation of local self-government.

Key words: local government, civil society, law, society integration.
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здобувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ТРАнСФОРмАЦІЯ ФУнКЦІЇ ОБОРОнИ КРАЇнИ  
пІД вплИвОм ГлОБАлІЗАЦІЙнИх ЗРУшЕнь  

(нА пРИКлАДІ УКРАЇнИ)

Держава являє собою складне соціальне утворення, головною метою якого є забезпечення, за-
хист, врегулювання і гарантування (у тому числі за допомогою права) соціально-групових, 

суспільних та індивідуальних інтересів. Відповідно, держава спрямовує свою діяльність на врегу-
лювання найважливіших сфер суспільного життя.

Функції держави є одним із найважливіших напрямів дослідження у межах теорії держави і 
права. Насамперед це обумовлено тим, що вони є:

• основними напрямами діяльності держави, тобто дозволяють визначити найважливіші сфе-
ри суспільного життя, врегулювання яких становить першочергове значення;

• проявом діяльності держави, тобто, розуміючи сутність функцій держави, ми маємо змогу 
простежити «матеріальне» вираження існування держави;

• залежно від того, якою мірою реалізуються, можна визначити наскільки ефективними  
є існуючі інститути держави.

Значна кількість досліджень у галузі юриспруденції присвячена саме питанням, що сто-
суються функцій держави. Зокрема, вказаній темі присвячені дисертаційні дослідження О. Ва-
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рич, О. Джураєвої, В. Сало, Г. Падалка, П. Онопенка та ін. Проте це не означає, що дослідження 
цього напряму втрачає свою актуальність. Науковий інтерес до вказаного питання обумовлений 
двома основними аспектами:

1) викликами сучасності, тобто необхідністю вдосконалення існуючих та дослідження нових 
функцій у зв’язку зі змінами, що відбуваються у процесі розвитку держави під впливом як внут-
рішніх, так і зовнішніх факторів;

2) потребами науки, тобто необхідністю уточнення, виведення єдиного підходу до визначення 
поняття «функції держави», а також до їх класифікації.

У зазначеній статті особлива увагу приділяється трансформації однієї з функцій держави, яка 
на сьогодні має актуальне значення для українського суспільства, а саме — оборонної. Нині за-
значену тему досліджують не тільки журналісти, експерти і представники органів державної вла-
ди, українське та міжнародне суспільство, а й такі вчені, як Г. Арбатов, В. Волков, Ю. Дерюгін, 
М. єфімов, А. Кінайський, М. Клекіт, В. Ковальов, М. Лазарєв, І. Радик, В. Серебрянников, 
О. Скворцов, Ю. Токарєв та ін.

На кожному історичному етапі розвитку перед державою постають різноманітні цілі та завдан-
ня, відповідно, повинні змінюватися і функції держави. Тому функції доцільно вважати відносно 
стабільними, тобто такими, що є постійними на певному етапі розвитку, до моменту досягнення 
поставленої мети. Те саме стосується і функції оборони країни, яка змінюється залежно від існу-
вання зовнішніх та внутрішніх загроз у певний період часу розвитку держави.

Функція оборони країни має першочергове значення у всі часи. Вона базується на принципі 
підтримки достатнього рівня обороноздатності суспільства, що відповідає вимогам його держав-
ної безпеки, призначається для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави, попе-
редження збройних конфліктів, що загрожують життєво важливим інтересам держави [7, с. 487]. 
Оборона країни передбачає вироблення чіткої оборонної стратегії, зміцнення оборонної потуж-
ності, вдосконалення збройних сил, охорону державного кордону тощо [3, с. 54]

У статті 17 Конституції України закріплено, що захист суверенітету і територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього Українського народу [2]. 

Ця функція здійснюється державою різноманітними шляхами, основними з яких є диплома-
тичні, політичні та в крайньому разі військові заходи. Більшість країн світу на сучасному етапі 
проголосили оборонну військову доктрину, суть якої зводиться до того, що саме в мирний час 
необхідно докладати максимальні зусилля для недопущення воєн [4, с. 79].

Відповідно до ст. 1 Закону України від 6 грудня 1991 р. «Про оборону України» [6] оборона 
України — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-тех-
нічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до 
збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Оборона Украї-
ни базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації 
України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної 
економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній 
агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до 
оборони (ст. 2).

Тобто, як ми бачимо, сутність оборони держави полягає у комплексі заходів всередині держа-
ви, спрямованих на забезпечення її захисту від зовнішніх посягань.

Поняття «оборона держави» багатоаспектне. Наприклад, О. Осауленко цілком обґрунтовано 
до цього поняття включає таку систему заходів:

• зміцнення обороноздатності держави, тобто здатності держави до захисту у разі збройної 
агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукуп-
ністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони 
та належних умов для його реалізації (ст. 1) [6];

• щоденне підвищення боєздатності та боєготовності збройних сил, адже згідно з ч. 2 ст. 17 
Конституції України оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недотор-
канності покладаються на Збройні Сили України. Відповідно, держава має забезпечити соціальну 
захищеність, професійну підготовленість, технічне оснащення власних збройних сил;
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• охорона державних кордонів, тобто діяльність спеціальних органів, спрямована на дотри-
мання та впровадження законів, які стосуються прикордонного режиму;

• організація цивільної оборони, тобто низка заходів у мирний час, спрямованих на проти-
стояння населення країни можливому нападу ворога у військовий час [4, с. 54].

Спробуємо визначити, яким чином процеси глобалізації впливають на функцію оборони країни.
Перш за все глобалізація впливає на оборонні можливості країни, адже в рамках міжнарод-

ного співробітництва держави: 1) обмінюються досвідом у сфері здійснення оборонних заходів; 
2) постачають одна одній зброю, військову техніку тощо; 3) вступають у міжнародні організації, 
альянси з метою підвищення власної обороноздатності.

Названі тенденції є позитивними, проте глобалізація створює і негативні умови для оборонної 
функції держави: виникнення міжнаціональних, міжетнічних конфліктів, почастішання випад-
ків прояву сепаратизму, екстремізму; втручання більш сильних країн у внутрішні справи слабкі-
ших держав.

Останній пункт є особливо актуальним для України. Україна була і є країною, економіка якої 
перебуває у стані перехідного періоду, державний апарат якої не працює належним чином, що, в 
підсумку, впливає на здатність державних органів ефективно виконувати функцію оборони краї-
ни перед зовнішнім агресором — сусідньою державою.

Збройний конфлікт, який існує на території України, та наявність зовнішньої загрози, змушу-
ють державні органи та громадянське суспільство трансформувати і вдосконалювати систему дій 
та механізми ефективної реалізації функції оборони країни, яка зазнала значного занепаду та не 
функціонувала належним чином протягом тривалого часу за відсутності зовнішньої агресії з боку 
інших сусідніх країн.

Оборонна галузь української промисловості протягом останніх років була орієнтована на екс-
порт. Україна протягом 2008–2012 рр. посідала дев’яте місце серед експортерів продукції озброєн-
ня та військової техніки. Державне фінансування оборонної галузі та державних програм скоро-
чувалося, державні замовлення на військові технології та техніку досягали дуже низького рівня, 
через що галузь, яка забезпечує ефективне виконання функції оборони країни, опинилася у дуже 
скрутному становищі.

Відповідно до звіту Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру 
SIPRI [1] у 2014 р. витрати на військову галузь загалом скоротилися на 0,4 % порівняно з 2013 р. та 
досягли 1,8 трлн доларів. Проте країни Центральної європи, Балтійські та Нормандські держави 
збільшують військовий бюджет через тривалий конфлікт на сході України, переглядаючи свої по-
передні бюджетні плани щодо його скорочення. Водночас країни Західної європи не поспішають 
підвищувати свої оборонні бюджети, незважаючи на рекомендації Північноатлантичного Альян-
су (НАТО) до держав-членів щодо підтримки витрат на військове озброєння на рівні 2 % ВВП. 
Такі країни, як Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія планують зменшити вій-
ськові видатки. Україна, в свою чергу, у 2014 р. підвищила видатки на підтримку оборонної галузі 
на понад 20 % та планує збільшити їх у 2015 р.

На 2015 р. у державному бюджеті України на посилення обороноздатності України передба-
чено 85 млрд гривень, або 5 % ВВП. Зазначені видатки перевищують показник минулого року 
в 3 рази, і в 4–6 разів — оборонні бюджети останніх років довоєнного періоду. Тобто у зв’язку з 
появою зовнішньої агресії та розростанням збройного конфлікту на території країни оборонний 
комплекс переорієнтовується на внутрішні потреби держави для виконання поставлених завдань 
з оборони країни та починає отримувати додаткове фінансування з метою повного та ефективно-
го виконання функції оборони країни.

З огляду на те, що на потреби оборонної галузі у 2015 р. надходять додаткові фінансові ресурси, 
а одним із головних розпорядників бюджетних коштів у цьому напрямі є Міністерство оборони 
України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забез-
печує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, 
сфері оборони і військового будівництва [5], та в якому протягом тривалого часу були і залиша-
ються дуже високі корупційні ризики, до моніторингу розподілу та використання цих коштів, а 
також проведення тендерних процедур долучилося громадянське суспільство у вигляді волонте-
рів із проекту «Волонтерський десант».
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Вісім волонтерів стали працівниками Міністерства оборони України. Основними сферами 
діяльності нових співробітників Міністерства є контроль та вдосконалення сфери закупівель і 
комплектації української армії. За короткий проміжок часу «Волонтерському десанту» вдалося 
затвердити медичну аптечку та розробити новий сухий пайок для бійців, вдосконалити та зро-
бити більш прозорими тендерні закупівлі, налагодити взаємодію між різними департаментами, 
ведеться робота над розробкою проектів законів, зокрема щодо медико-соціальної реабілітації 
бійців, вводиться система електронного документообігу для пришвидшення процедури прийнят-
тя рішень тощо.

Прикладом змін, яких зазнає функція оборони країни під впливом глобалізаційних процесів, 
є поява та входження до апарату держави, у цьому випадку Міністерства оборони України, нових 
структурних одиниць. Військові волонтерські батальйони, такі як «Азов», «Айдар», «Донбас» та 
«Дніпро», формально підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ України або Міністерству 
оборони України, проте де-факто контролюються та координуються їх засновниками (політич-
ними партіями, різними націоналістичними рухами або групами). Проте прикладом входження до 
структури та підпорядкування Міністерству оборони України є один із добровольчих українських 
корпусів, який наразі має статус незаконного збройного формування. Нині узгоджується механізм 
і розробляється законопроект, який дозволить цій структурі увійти до складу Міністерства оборони 
України, проте за певних умов, висунутих добровольчим корпусом та його членами.

Також слід зазначити, що навіть попри те, що України не є членом НАТО, члени-держави цієї 
організації та інші партнерські країни надають Україні фінансову підтримку (частина з яких спря-
мована на реформування Міністерства оборони України), військових інструкторів і нелетальну 
зброю з метою підвищення рівня обороноздатності країни проти зовнішньої військової загрози 
і внутрішнього збройного конфлікту, що забезпечує в певному напрямі трансформацію функції 
оборони країни та частини апарату держави, який її здійснює.
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Кухтик С. в. Трансформація функції оборони країни під впливом глобалізаційних зрушень (на прикладі 
України)

Статтю присвячено дослідженню трансформації функцій держави, які зазнають змін внаслідок 
глобалізаційних процесів. Особливу увагу приділено аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх чинників 
на розвиток і вдосконалення функції оборони країни на прикладі України.

Ключові слова: функції держави, функція оборони країни, глобалізаційні процеси, добровольчі ба-
тальйони, волонтери.

Кухтик С. в. Трансформация функции обороны страны под влиянием глобализационных сдвигов 
(на примере Украины)

Статья посвящена исследованию трансформации функций государства, которые изменяются в ре-
зультате глобализационных процессов. Особое внимание уделено анализу влияния внешних и внут-
ренних факторов на развитие и совершенствование функции обороны страны на примере Украины.

Ключевые слова: функции государства, функция обороны страны, глобализационные процессы, 
доб ровольческие батальоны, волонтеры.
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Kukhtyk S. Transformation of defense’s function of a state under the influence of globalization shifts (example 
of Ukraine)

The article is devoted to research the transformation of state’s functions under the influence of globalization 
processes. The special emphasis is given to the analysis of internal and external factors’ influence on the 
development and improvement of the defense’s function of a country based on the example of Ukraine. The role 
and importance of defense’s function of a state are described and analyzed as well as the system of measures, 
which are inherent for this kind of function. The influence of globalization processes on the function of defense 
of a country and further changes in the state are identified and examined.

The changes in defense’s function of Ukraine (e. g. increased budget for defense industry), which emerge 
during the appearance and dissemination of external and internal threats, are described.

The role and influence on transformation of defense’s function of state of civil society, i. e. volunteers from 
different self-organized communities in Ukraine, armed volunteer battalions as well as support (e. g. financial 
support, external military instructors and non-lethal weapons) are analyzed.

Key words: functions of state, defense’s function of state, globalisation proceses, volunteer battalions, 
volunteers.
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Сучасне суспільство є неоднорідним утворенням, в якому співіснують держави, нації, що бо-
рються за своє право на державність, народи, що, існуючи у формі племен, перебувають під 

юрисдикцією інших країн. Це утворення є динамічним, а глобалізація, будучи природнім наслід-
ком цієї динаміки, передбачає існування певних однотипних уявлень, правових та етичних ідей, 
понять. Важко сказати, наскільки позитивним є це явище, однак воно є об’єктивною реальністю, 
на яке мають зважати сучасні народи і нації, котрі не бажають лишитися на узбіччі історії. Всі 
народи пройшли свій унікальний шлях становлення та розвитку, але не кожному із них вдалося 
забезпечити своє існування у формі суверенної незалежної держави. 

Нині в Україні, котра здобула незалежність майже чверть століття тому, тривають процеси 
гармонізації законодавства, подолання негативної політико-правової спадщини пострадянсько-
го суспільства, а також визначення вектора подальшої розбудови вітчизняної правової системи. 
Процеси глобалізації, вплив яких є незаперечним, не лишають поза увагою й сучасну Україну.  

Оскільки зазначена проблематика має очевидний міждисциплінарний характер, серед дослід-
ників, котрі приділяли їй увагу, є правознавці, філософи, соціологи. Серед правознавців окремі 
аспекти проблеми розглянуто у працях Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, соціологів О. Маркозової, 
В. Танчера, І. Чудовської-Кандиби, філософів В. Андрущенко, В. Савельєва, О. Чаплигіна та ін-
ших дослідників. 

Метою статті є визначення напряму зміни і трансформації правових та етичних уявлень і фор-
мату їх подальшого співіснування у динамічному глобалізованому світі і, на основі цього, приб-
лизний прогноз для України.   
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Якщо звернутися до передісторії виникнення правових та етичних поглядів, то стає зрозумі-
лою різниця між додержавним і державним суспільством. У додержавному суспільстві звичай-
мораль-релігія становили собою триєдине ціле і не суперечили одне одному, а були похідними й 
взаємодоповнюючими. Ця тріада стала визначним чинником для самоідентичності народу, що в 
подальшому стане головним етичним орієнтиром додержавного суспільства при поділі на «своїх» 
і «чужих». 

Пізніше цей поділ стане визначальним при обґрунтуванні і веденні будь-яких війн. Кожен на-
род презюмував свою вищість стосовно інших, намагався пояснити своє походження за допо-
могою надприродних істот та явищ. Так виникли міфи, котрі були як першою спробою пояснити 
закономірності природних явищ і місця людини в них, так і першим зразком ідеології та легіти-
мізації потестарної влади додержавного суспільства в особі вождів, жерців, старійшин. Правила 
додержавного суспільства не передбачали винятків, а мали суворо імперативний характер. 

Відтак, маючи додержавне походження, ці уявлення не зникли безслідно, а природнім чином 
перетворилися на правові погляди, що у сукупності сформували правову культуру та правосві-
домість кожного народу. Важливою особливістю націй та народів є те, що кожен із них володіє 
особливим ідейно-світоглядним і нормативним складом, стилем мислення, менталітетом. Така 
своєрідність характеристик нації не може не враховуватися при осмисленні властивостей і якос-
тей правової свідомості на її суспільному, груповому та індивідуальному рівнях [1, с. 123]. 

У тих, існування котрих супроводжувалося постійною боротьбою з сусідами, формувалися во-
йовничість та конкурентоздатність. Народи, які перебували в комфортних умовах, за яких все 
необхідне вони отримували від самої природи, лишилися у первозданному вигляді. Наприклад, 
племена Амазонки. Ті, які задля виживання мали самоорганізовуватися, наприклад, слов’яни-
землероби, сформували такі правила, за яких кожна особа була цінною задля здійснення загаль-
ної справи. Отже, в усіх народів природним шляхом сформувалася своя мораль, котра створила 
комплекс унікальних етичних понять, а ті, у свою чергу, стали основою правових уявлень.     

Відтак, виникаючи й закріплюючись як система етичних понять, народні уявлення про спра-
ведливість протягом історії еволюціонували, трансформувалися та певною мірою змінювалися, 
однак першооснова їх лишилася тим стержнем, що визначає менталітет і правову культуру й пра-
восвідомість сучасних народів у глобалізованому світі безвідносно до того, чи існує народ у формі 
держави, чи перебуває під юрисдикцією іншої країни. 

Юридичний словник визначає правосвідомість як систему понять, поглядів, уявлень і почуттів 
з приводу діючого або бажаного юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом. 
Вона є найближчим ідеологічним джерелом об’єктивного юридичного права й дотримання за-
конності. Проте здатна відігравати й протилежну роль [2, с. 514–515]. 

Правова культура — це комплексне поняття, що включає в себе і правосвідомість, але це су-
купність досягнень суспільства, його соціальних груп у галузі регулювання суспільних відносин; 
система правових цінностей суспільства [3, с. 26]. 

Сформувавшись у ранніх суспільствах, ці етичні та правові уявлення, що стали підґрунтям для 
ідеології, підлягали подальшій еволюції протягом історичних епох. Вони мали подвійне втілення, 
з одного боку, перебували в основі всіх війн, релігійних, загарбницьких, колоніальних, з друго-
го — саме вони у своїй трансформації в Новітній час дозволили переглянути помилки попередни-
ків і були поштовхом для філософського переосмислення головних етичних і правових цінностей 
та уявлень, на яких трималося тогочасне суспільство. 

У державному суспільстві етичні поняття відокремлюються від правових. Це не означає їх про-
тиставлення, однак існує чітка різниця між поняттями «правильно» та «правомірно» і перше не 
завж ди відповідає другому. Адже поняття «правильно» ближче до моральних уявлень, у той час як 
«правомірно» означає суто відповідність офіційному праву (закону або усному наказу правителя). 
Формується державна ідеологія, панівною формою якої стає релігія. Державне суспільство в своєму 
розвитку проходить декілька умовних етапів [7, с. 20], кожен з яких характеризується своїм форма-
том співвідношення правових та етичних цінностей. Зрозуміло, що на кожному етапі є й своя етика.

Доба античного суспільства сформувала поняття імперії як ідеалу правління та захоплення но-
вих територій, численні війни породили культ переможця-завойовника та відоме правило «горе 
переможеним», що означало сваволю загарбників. У часи Середньовіччя війни набувають релі-
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гійного забарвлення, що призводить до Хрестових походів, релігійних війн між прибічниками 
різних конфесій, тобто філософський поділ на «своїх» та «чужих» може відбуватися всередині 
однієї держави. 

Монополія католицької церкви на Заході й правителя на Сході (московський цар, монголь-
ський хан, китайський імператор) призводить до тотального страху й невігластва. Однак саме в 
цю епоху формується суспільний запит на освіту, особливо після Великих географічних відкрит-
тів, котрі прискорили товарно-грошові відносини, а отже, необхідність їх правового регулювання. 

Університети стають ареною для дискусій, формується критичний тип мислення і світська 
думка, що протистоїть монополії релігії. Так позначилася криза ранньосередньовічної етики і по-
чаток того, що прийнято називати загальнолюдськими цінностями. 

Новий час ознаменував собою апеляцію до філософських уявлень античних часів й усвідом-
лення давнього постулату про людину як мірило усіх речей. Це уявлення виявилося тотожним і 
християнській етиці, згідно з якою Бог створив людину за образом і подобою своєю, а отже, чи 
законно її вбивати або піддавати тортурам? Отже, якщо в часи раннього Середньовіччя головний 
акцент християнської етики ставився на гріховності природи людини (особливо жінки), то в часи 
Просвітництва, завдяки поширенню освіти, почали з’являтися й інші думки.

Важливим кроком була доба революцій — внаслідок Великої Французької буржуазної рево-
люції закріпилися такі поняття, як «державний суверенітет», «права громадянина». Якщо саме 
поняття «громадянин» у формі «civic romanus» було відоме з Римської правової доктрини, то тепер 
йде апеляція до природних прав людини, які ніхто не може відібрати. 

Однак попри всі трансформації варто звернути увагу на те, що існував досить чіткий поділ 
на «цивілізованих» та «нецивілізованих» людей. До «цивілізованих» відносилися християни або 
християнізовані народи. Відчутною була місцева ксенофобія, котра закріплювалася в законах у 
вигляді обмеження у правах представників певних, як правило, некорінних національностей. 
Обмеження у правах некорінних або корінних народів, котрі існували під юрисдикцією іншої 
держави, поставило на порядок денний проблему національно-визвольного руху, а також ідею 
«обґрунтування вищості» однієї нації щодо інших. 

Така апеляція до «вищості» певного народу призвела до трагічних наслідків та двох світових 
воєн у Новітній час. Внаслідок винайдення хімічної зброї та зброї масового знищення на межі 
виживання могло опинитися все людство. Природно, що після завершення Другої світової війни 
у суспільстві відбулися радикальні зміни етичних та правових уявлень. 

Змінилося саме поняття «цивілізованість». Під ним почали розуміти толерантність, повагу 
до людини незалежно від раси, статі, мови та релігії. Наслідком поширення грамотності та пі-
знавального інтересу стало пізнання культури самих націй та народів, їх віри, поглядів, пере-
конань. Врешті, з’явили якісно нові течії, котрі, зародившись на основі давніх філософій, стали 
однією з реалій новітньої етики — пацифісти, хіпі, ті, хто виступає проти насильства у будь-якій 
формі. 

Таким чином, сучасна етика у глобальному розумінні є системою цінностей, котра сформува-
лася на основі переосмислення історичних здобутків людства у духовній сфері та прагнення не 
допустити повторення помилок минулого. Хоча, зрозуміло, нині не всі держави прямують до цієї 
єдиної системи цінностей, оскільки кожна з них має свої ідеї та переконання. 

Отже, як випливає зі сказаного вище, глобалізація як об’єктивна реальність сучасного світу 
виникла не на порожньому місці, а була закономірним наслідком пожвавлення міжнародних 
контактів та утворення світового ринку. У 1961 р. термін «globalization» був уперше зафіксований 
в англомовному словнику, а після того як у 1983 р. професор Гарвардської школи бізнесу Т. Левітт 
опублікував статтю «Глобалізація ринків», йому стали приписувати сучасну популярність цього 
поняття. Сам термін періодично зазнає критики, зокрема, є нарікання стосовно його невизначе-
ності і політичної перевантаженості [4, с. 24], однак він має визначні характеристики, щоб сприй-
матися у прийнятному сенсі. 

Нині глобалізація у загальному розумінні означає перетворення певного явища на світове, 
котре тією чи іншою мірою стосується всієї земної кулі. Під таким розуміється і процес розпов-
сюдження інформаційних технологій, а також продуктів і систем в усьому світі, що передбачає 
економічну і культурну інтеграцію. Дослідники виокремлюють три ракурси глобалізації як со-
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ціального явища: соціально-політичний, соціально-економічний, соціокультурний [4, с. 40]. 
Як будь-яке об’єктивне явище, глобалізація має своїх прихильників та опонентів.

Прибічники цього процесу вбачають у ньому можливість подальшого прогресу за умови 
розвит ку глобального інформаційного суспільства. Забуваючи при цьому, що таке передбачає 
щонайменше рівень життя кожної окремої держави. Опоненти попереджають про небезпеку гло-
балізації для національних культурних традицій і поглиблення соціальної нерівності, котра обу-
мовить динамічний розвиток одних народів та занепад інших [7, c. 15–16]. 

Глобалізація як процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції ще біль-
ше оголила протиріччя між різними країнами та позначила різницю їх правових уявлень. При-
скорення темпів глобалізації призводить до виникнення у світі опозиційного до неї політичного 
руху — антиглобалізму. Опоненти звертають увагу на збільшення нерівності та деградацію навко-
лишнього середовища, що відбувається внаслідок глобалізації [6, с. 189]. Перенесення виробни-
цтва із розвинутих країн у країни з дешевшою робочою силою призводить до ліквідації робочих 
місць і безробіття у перших. Внаслідок цього країни зі стабільною економікою та рівнем життя 
фактично заполоняють культури інших, менших країн, нівелюючи їхні традиції, правові уявлен-
ня та цінності. Невдоволення глобалізацією характерне як у країнах, що розвиваються, так і в 
країнах із розвинутою економікою.

Говорячи про глобалізацію, варто звернути увагу на те, що це не нове за своєю суттю поняття, 
воно фактично повторює старі помилки. Історії держави і права відомі спроби на офіційному дер-
жавному рівні нівелювати правові переконання та цінності. Законодавство Радянського Союзу, 
котре пережило чотири етапи кодифікації, кожного разу фактично ігнорувало правову культуру 
тих республік, що входили до його складу. Три із них уособлювали європейський тип правової 
культури, три — слов’янський, три — кавказький, п’ять — азійський, одна — романський. При 
цьому кожна республіка мала свої локальні особливості правових уявлень, обумовлені попереднім 
історичними, географічними та економічними чинниками, а у складі самої Російської Федерації 
співіснували десятки народів та народностей, що вели кочовий та напівкочовий спосіб життя. 

Запровадження за таких умов єдиного радянського законодавства мало наслідком невідповід-
ність закону існуючим реаліям і відносинам, формуванню на цій основі системи подвійних стан-
дартів, прогалин у законодавстві, абсолютизації норми, колізій моралі та законності і правовий 
нігілізм, що виник у результаті очевидної невідповідності офіційного законодавства правовим 
уявленням населення. 

Радянська правова система породила міф про стабільний правопорядок, однак на практиці 
такий забезпечувався не повагою до права, а страхом покарання за недотримання закону. У союз-
них республіках кавказького та азійського типу сформувалася відчутна система подвійних стан-
дартів, за якою офіційне законодавство існувало паралельно з місцевими правовими уявленнями, 
котрі здебільшого перебували у різкій колізії з державним правом. Нині, понад 20 років по тому, 
у сучасному світі можна спостерігати подібне явище — внаслідок глобалізації відбувається й за-
позичення правових зразків, котрі, покриваючи потреби ринкової економіки, не завжди відпо-
відають правовим переконанням населення. 

Говорячи про позитиви глобалізації, варто відзначити тенденцію до збільшення світських 
країн, котрі на рівні державної політики демонструють прихильність до загальнолюдських цін-
ностей, за яких ідеї раціоналізму, гуманізму, толерантності як надбання європейської цивілізації 
поширюються природним шляхом і збагачуються кращими зразками світової культури. У про-
цесі теоретичного осмислення існує два погляди на сутність глобалізації та її впливу на світові 
тенденції. 

Представники Стенфордського університету з США вбачають у глобалізації позитив, оскіль-
ки за останні 100 років зміцніло загальне переконання та віра у раціональність, справедливість 
та рівність. Вчені з Гумбольдського університету Берліна, навпаки, наполягають, що глобальні 
об’єднання є надуманими, а не реальними і часто є інструментом зовнішнього тиску на внутріш-
ню політику, а отже, систему цінностей. 

Зерно істини є у кожного із цих напрямів. З одного боку, в сучасному світі сформовані свої 
правничі системи, кожна держава має свою систему законодавства. Те, що вважається злочином 
в одній державі, може бути проступком в іншій, або ж просто не вважатися за такий. Різняться 
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також і етичні погляди, котрі у сучасному світі не завжди відповідають правовим. Зокрема, якщо 
у країнах Сходу здебільшого етика відповідає закону, то у країнах європейського регіону та Пів-
нічної Америки відчувається, а також в окремих пострадянських державах відчутною є різниця 
між законом і мораллю.

Відтак, говорячи про вплив глобалізації на еволюцію етичних і правових поглядів, варто звер-
нути увагу, що, з одного боку, такі надбання людства, як раціональність, справедливість та рів-
ність, що є суто європейськими цінностями, поступово усвідомлюються іншими регіонами світу. 
При цьому триває обмін культурними надбаннями. Очевидним є зростання популярності гума-
ністичних ідей та окремих постулатів світових релігій, котрими переймаються не лише сучасні фі-
лософи-науковці, а й пересічні громадяни, котрі можуть бачити у цих віровченнях щось близьке і 
цінне. Процес культурних взаємовпливів є позитивним за умови усвідомлення їх рівноцінності та 
відсутності претензії на гегемонію правової спадщини будь-якої держави. 

З другого боку, варто поважати існуючі системи етичних, правових і культурних переконань 
кожного народу, кожної країни, котрі лишаються природнім мірилом свободи та справедливості. 
Людство, що сформувало етичні надбання у процесі співпраці та обміну досвідом, ніби обирає 
найкраще з кожної системи, держави чи нації. Прагнення до раціональності відбувається за свої-
ми напрямами, і важливо у загальній еволюції не допустити замість формування єдиних еталонів 
чи зразків нав’язування того, що веде походження від більш «сильної», «впливової» чи просто 
амбіціозної держави. 

Доводиться констатувати, що додержавний поділ на «своїх» та «чужих» лишається визначним. 
Змінилось лише те, що саме визначає цю належність. Однак не припинилися конфлікти на цій 
основі, котрі переростають у відкриті військові протистояння. Тож культурний обмін і прагнення 
до раціональності нині не можуть стати на заваді здійсненню політики. Можна сподіватися, що у 
майбутньому це питання буде вирішене природнім шляхом подальшої еволюції правових та етич-
них поглядів сучасного суспільства. 

Еволюція правових та етичних поглядів у сучасному глобальному світі є природнім процесом, 
що триває із додержавних часів. Прагнення до гармонійного співіснування, до мирного сере-
довища та духовного розвитку було притаманне людству протягом всієї його історії. Однак лише 
у глобальному середовищі, з появою інформаційних систем стало можливим більше пізнання сві-
тових культур, спілкування не лише на офіційному міждержавному рівні, а й на рівні звичайних 
людей. У процесі цього спілкування відбувається обмін досвідом, пізнання культурних цінностей 
інших народів, а подекуди — переосмислення власних переконань. Попри всі розбіжності у пра-
вових, етичних та культурних переконаннях можна констатувати загальне прагнення до життя у 
мирі й гармонії. 

Кожен народ має свій «рецепт» досягнення цієї мети. В епоху глобальних технологій, культур-
ного обміну та існування зброї масового знищення варто розуміти, що будь-яка еволюція — це 
природній процес, котрий не є і не може бути прискорений неприроднім чином. Адже етичні 
уявлення — це те, що перебуває у свідомості людини, і будь-який надприродний злам не принесе 
бажаного результату, радше навпаки — може призвести до протилежного результату. 

Стосовно України варто розуміти, що головною особливістю її державно-правового розвитку 
в історичному контексті було існування під юрисдикцією інших держав, за якого вона реалізу-
вала свій шанс на власну державність. Сучасна Україна має свої як позитивні, так і негативні 
моменти. Серед позитивних варто відзначити прагнення посісти своє місце серед європейських 
народів, реалізовуючи природній потенціал та спадковість політико-правової традиції. Серед не-
гативних доводиться констатувати ту саму невідповідність вітчизняного законодавства правовим 
уявленням і невирішеність на законодавчому рівні багатьох актуальних питань, зволікання з яки-
ми може стати фатальним. Це і відсутність спрощеної процедури приватизації землі безпосеред-
нім виробником, і недостатній захист майнових прав, та інші прогалини у законодавстві. Тож 
Україні, як і іншим державам, не уникнути впливу глобалізації, важливо при цьому розуміти, що 
саме варто запозичувати. 

Можливо, у подальшому людство буде існувати як така спільнота, котра увібравши кращі до-
сягнення кожного народу, зуміє забезпечити виживання людської цивілізації, в якій національні 
культури будуть не протистояти, а по-справжньому співпрацювати. За таких умов гасло європей-
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ського Союзу — «єдність у багатоманітності» — набуде нового, планетарного переосмислення 
не тому, що воно має суто європейське походження, а тому, що природнім шляхом людство усві-
домить унікальність етичних і правових уявлень кожного народу.
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Кушинська л. А. Трансформація правових та етичних поглядів у глобалізованому суспільстві
Статтю присвячено еволюції та взаємодії правових і етичних поглядів як складових правової куль-

тури суспільства. Звертається увага на колізії справедливості та законності. Подається авторський по-
гляд на проблематику глобалізації в контексті сучасних держав і народів та її наслідків.
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Кушинская л. А. Трансформация правовых и этических воззрений в глобализированном обществе
Статья посвящена эволюции и взаимодействию правовых и этических ценностей как составляю-

щих правовой культуры общества. Обращается внимание на коллизию справедливости и законности. 
Предлагается авторский взгляд на проблематику глобализации в контексте современных государств и 
народов, а также ее последствий. 

Ключевые слова: правовая культура, этические воззрения, глобализация, общечеловеческие цен-
ности, законность, правомерность.

Kushynska L. The transformation of the legal and ethical views in a globalised society
The article deals with the evolution and interaction of legal and ethical views as part of legal culture in 

society, focusing on collisions between justice and lawfulness. The author presents her vision of the problems 
posed by globalisation and its impact on contemporary state and people. 
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ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв СУЧАСнОСТІ

Розвиток сучасного позитивного права у сфері інформації є однією зі складних проблем, що 
стоять перед ученими-правознавцями та юристами-практиками у країнах, які трансформу-

ються від тоталітарного до демократичного сприйняття дійсності. Правова реальність у цих дер-
жавах становить комбінацію тоталітарної правової системи, що руйнується, та правової системи 
демократичного суспільства, що народжується. Іншою особливістю розвитку позитивного права 
у сфері інформації є те, що вона здійснюється в умовах хаосу та дезорганізації перехідного суспіль-
ства та його правової системи. За таких умов частина суб’єктів суспільства виявляють здатність 
пристосовуватися до нових політико-правових цінностей і норм, отримувати новий соціальний 
статус і місце в економічній та політичній структурах, що формуються. Інша частина — не в змозі 
чи не бажає приймати нові цінності, норми, зразки поведінки і поповнює ряди маргіналів, відсу-
ваючи себе на узбіччя суспільного життя. Таким чином, умови, в яких формується та функціонує 
правотворчість в інформаційній сфері, є визначальними для розвитку чинного інформаційного 
права і становлять актуальність порушеної проблематики.

Методологічною основою статті стали праці В. Брижкова, Б. Беспалої, В. Гавловського, Н. Гу-
леминої, Р. Калюжного, А. Коюдюка, Н. Оніщенко, В. Речицької, В. Цимбалюка, М. Швеця, 
Г. Шевченко, Ю. Шемшушенка та інших; серед російських учених — це Г. Артамонова, В. Інозем-
цева, Г. Праскурина, А. Ракітової, Н. Новгородової, В. Копилова, М. Сопова та інших науковців, 
які сприяють осмисленню поточних процесів у теорії розвитку позитивного права в інформацій-
ній сфері та мають важливе значення для подальшого їх дослідження. 

Ґрунтуючись на тих фундаментальних основах, які вони заклали, вважаємо за доцільне про-
вадити власні дослідження визначеної проблематики. 

На сьогодні досить багато досліджень у теорії права спрямовані на розкриття сутності пра-
вотворення (формування позитивного права), але все ж таки слід зазначити, що розробка кон-
цептуальних моделей функціонування інституцій інноваційного розвитку держави неможлива 
без розбудови технологічних засад інформаційного суспільства і, відповідно, розвитку писаного 
інформаційного права. Особливості правотворчості цієї сфери доцільно окреслити запропонова-
ною тематикою дослідження.

У науковій літературі наголошується, що розширення інформаційної сфери, розвиток та 
актив не впровадження інформаційних технологій у суспільне життя обумовили появу такої га-
лузі законодавства, як інформаційне право. Стан інформаційного права відображає роль і місце 
інформатизації в житті кожної держави, ставлення до неї з боку влади та суспільства. Будучи знач-
ною мірою визначеним за обсягом, характером і призначенням всієї «інформаційної справи», 
саме інформаційне право впливає на інформаційні процеси [3, с. 3].

Закріплене на законодавчому рівні інформаційне право все активніше формується, і вже 
сьогод ні претендує на більш високий статус, ніж галузь права. З огляду на охоплення суспільних 
відносин, які входять до його предмета, воно цілком може претендувати на роль однієї з підсис-
тем сучасного національного права поряд із такими підсистемами, як матеріальне і процесуальне 
право, публічне і приватне право [1, с. 556]. В умовах зростаючої глобалізації інтенсифікується 
міжнародний інформаційний обмін, який потребує комплексного правового регулювання. Кон-
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венція Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН) про міжнародний обмін виданнями та Кон-
венція ООН про обмін офіційними виданнями та урядовими документами між державами, що 
були прийняті 3 грудня 1958 р., встановили загальні принципи такого обміну. Відповідно до норм 
цих конвенцій держави укладають двосторонні та багатосторонні договори у цій сфері. Окінав-
ська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 р. затвердила можливість 
людей користуватися перевагами глобального інформаційного суспільства, стійкість якого ґрун-
тується на демократичних цінностях, що стимулюють розвиток особистості. До них передусім 
належить вільний обмін інформацією та знаннями, взаємна терпимість і повага до прав та свобод 
інших людей [2, с. 185].

Справді, якщо поглянути на динаміку розвитку інформаційного законодавства у різних краї-
нах європи, у тому числі в Україні, то можна пересвідчитися, що нормативно-правова база, при-
свячена тим чи іншим аспектам розвитку інформаційного суспільства, дедалі більше розширю-
ється. Так, якщо взяти до уваги європейський правовий простір, то на сьогодні серед основних 
правових актів, що регламентують основні засади розвитку інформаційного суспільства, можна 
виокремити, зокрема, такі:

1) Директива № 98/34/єС європейського Парламенту і Ради європейського Союзу (далі — 
єС) «Про процедуру надання інформації в галузі технічних стандартів і регламентів, а також на-
дання послуг в інформаційному суспільстві» від 22 червня 1998 р.; 

2) Директива 2000/31/єС європейського Парламенту та Ради єС «Про деякі правові аспек-
ти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» від 8 червня 
2000 р.; 

3) Конвенція Ради європи про інформаційне та правове співробітництво стосовно «Інформа-
ційних суспільних послуг» від 4 жовтня 2001 р. (ETS № 180); 

4) Конвенція Ради європи про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р.;
5) Директива 95/46/єС європейського Парламенту та Ради єС «Про захист фізичних осіб при 

обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 р.; 
6) Директива 96/9/єС європейського Парламенту та Ради єС «Про правовий захист баз да-

них» від 11 березня 1996 р.; 
7) Директива 97/66/єС європейського Парламенту і Ради єС «Стосовно обробки персональ-

них даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» від 
15 грудня 1997 р.; 

8) Директива 2002/58/єС європейського Парламенту і Ради єС «Стосовно обробки персо-
нальних даних та захисту права на недоторканість особистого життя в сфері електронних комуні-
кацій» від 12 липня 2002 р.

Слід зазначити, що вказані, а також багато інших важливих міжнародно-правових і надна-
ціональних актів, які прямо або опосередковано регулюють інформаційні відносини, є основою 
для формування національного законодавства країн єС. Зокрема, у таких країнах єС, як Фран-
ція, Німеччина та Велика Британія з урахуванням зазначених вище міжнародно-правових актів 
та директив єС були прийняті нові законодавчі акти або ж узгоджені норми вже діючих актів з 
основними принципами і нормами міжнародних актів та директив єС.

На основі названих вище, а також інших міжнародних документів та директив єС, можна 
сформулювати основні правові принципи, за допомогою яких здійснюється регламентація ін-
формаційних відносин як на рівні національних правових систем, так і на рівні єС та міждер-
жавних відносин:

1) принцип забезпечення права на інформацію, що означає право кожної особи вільно отри-
мувати, зберігати та поширювати інформацію. Однак це право або принцип не можна вважати 
абсолютним, оскільки як міжнародні, так і національні нормативно-правові акти держав вста-
новлюють певні обмеження на розповсюдження інформації або відомостей, що несуть загрозу 
національній безпеці держав, порушують права і свободи інших осіб, сприяють розпалюванню 
національної, расової та релігійної ненависті між народами;

2) принцип забезпечення вільного доступу до інформації, яка є суспільним надбанням, що ви-
ражається у відсутності технічних або адміністративних перешкод для користування відкритими 
інформаційними ресурсами за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем;
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3) принцип забезпечення повноти та достовірності інформації, що передбачає відсутність 
обме жень та винятків у змісті інформації, а також її відповідність об’єктивній дійсності;

4) принцип забезпечення безпеки інформації, що виражається у наданні правового захис-
ту певним категоріям інформації, захисту від шкідливої інформації, а також від використання 
інфор мації та інформаційних систем для заподіяння шкоди іншим особам або державам;

5) принцип використання можливостей інформаційних технологій, який полягає у врахуванні 
змін у суспільних відносинах, що підлягають регулюванню під впливом розвитку інформаційно-
телекомунікаційних технологій;

6) принцип забезпечення культурного і мовного різноманіття, що означає повагу до культур-
ної самобутності народів, збереження різноманіття мов, традицій і релігій при здійсненні транс-
граничного інформаційного обміну;

7) принцип поваги до етичних норм та цінностей, що виражається у повазі до прав і свобод 
всіх людей, включаючи недоторканність приватного життя, право на свободу думки, совісті та 
релігії, а також дотримання таких загальнолюдських цінностей, як мирне співіснування, свобода, 
справедливість і рівність;

8) принцип всезагального партнерства, який означає співробітництво та партнерські відно-
сини між самими державами, міжнародними організаціями, громадянським суспільством, пред-
ставниками приватних структур та окремими індивідами;

9) принцип відповідальності, що виражається в обов’язку держав нести міжнародну відпові-
дальність за неправомірну діяльність в інформаційному просторі, що здійснюється ними під їх 
юрисдикцією або в межах міжнародних організацій, членами яких вони є [5, с. 8–9].

Не залишається осторонь цих процесів і національна правова система України, яка на сьогод ні 
вже має значний масив нормативно-правових актів, що безпосередньо чи опосередковано ре-
гулюють інформаційні відносини. Так, системоутворюючими нормативно-правовими актами в 
цій сфері слід визнати Конституцію України, закони України «Про інформацію», «Про державну 
таємницю», «Про науково-технічну інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про дру-
ковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
інформаційні агентства», «Про національну програму інформатизації», «Про захист інформації 
в автоматизованих системах», «Про телекомунікації», «Про зв’язок», «Про бібліотеки і бібліотеч-
ну справу», «Про національний архівний фонд і архівні установи», «Про електронний цифровий 
підпис», «Про захист персональних даних» тощо.

Серед підзаконних нормативно-правових актів України в цій сфері потрібно назвати, зо-
крема, укази Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до 
пуб лічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», «Про доктрину 
інформаційної безпеки України», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій»; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Поло-
ження про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян», «Про створення 
єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну інформацією 
між центральними органами виконавчої влади», «Про затвердження порядку інформаційної 
взаємодії між кадастрами та інформаційними системами»; розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансферт-
ного ціноутворення», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Украї-
ні» тощо.

Необхідно зазначити, що така велика кількість нормативно-правових актів різної юридичної 
сили, з одного боку, забезпечує належний рівень правового регулювання інформаційних відно-
син, а з другого — не сприяє їх гармонізованому та уніфікованому регулюванню. У зв’язку із цим 
слід констатувати, що забезпечення ефективного правового регулювання всього інформаційного 
простору на національному рівні в Україні можливо досягти лише шляхом прийняття кодифіко-
ваного законодавчого акта (наприклад, Кодексу законів про інформацію в Україні, або Кодек-
су інформаційного права України), який би максимально враховував права та законні інтереси 
всього суб’єктного складу відповідних правовідносин і забезпечив би єдині підходи і принципи 
до регламентації відносин у кіберпросторі та юридичної відповідальності за незаконні дії в ньому 
чітко визначених суб’єктів. Дотримання цих умов значною мірою буде сприяти безпеці розвитку 



249• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Луцький Р. П. Розвиток позитивного права у сфері інформації крізь призму інтеграційних процесів…

інформаційної сфери України, захисту національного інформаційного простору та мінімізації ре-
зультатів російської інформаційної війни [4, с. 36].

Таким чином, можна підсумувати, що, по-перше, інформаційні відносини в сучасних демо-
кратичних правових системах регламентуються за допомогою різноманітних джерел права, нор-
ми яких засновуються на основних положеннях міжнародного і наднаціонального права, а також 
конституціях національних держав, і, по-друге, забезпечити ефективне функціонування інфор-
маційного суспільства можна досягти лише у випадку гармонізації, а в окремих випадках — уніфі-
кації відповідних правових стандартів у цій сфері, у тому числі через усунення колізійності право-
вих норм різних джерел права у межах конкретних національних правових систем.
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сучасності

Розвиток позитивного права у сфері інформації є однією зі складних і мало досліджуваних проб-
лем. Особливо актуально ця проблема стоїть перед вітчизняними ученими-правознавцями та юриста-
ми-практиками. Оскільки вони стикаються із практичними умовами зміни від тоталітарного до демо-
кратичного способу сприйняття дійсності. Реальність, в якій перебувають ці люди, характеризується 
комбінацію тоталітарної правової системи, що руйнується, а також зародженням правової системи 
демократичного суспільства. Ці умови є визначальними для формування позитивного права у сфері 
інформації. 

Ключові слова: інформація, право, позитивне право, інтеграція.

луцкий Р. п. Развитие позитивного права в информационной отрасли сквозь интеграционные процессы 
современности

Развитие позитивного права в сфере информации является одной из сложных и мало исследованных 
проблем. Особенно актуально эта проблема  стоит перед отечественными учеными-правоведами и 
юристами-практиками. Поскольку они сталкиваются с практическими условиями изменения от то-
талитарного к демократическому способу восприятия действительности. Реальность, в которой на-
ходятся эти люди, характеризуется комбинацией тоталитарной разрушающейся правовой системы, а 
также зарождением правовой системы демократического общества. Эти условия являются определя-
ющими для формирования позитивного права в сфере информации.

Ключевые слова: информация, право, позитивное право, интеграция.

Lutcky R. The development of positive law in the field of information through the prism of integration processes 
of modernity

The development of positive law in the sphere of information is one of the complex and under-researched 
issues. It is especially important to scientists lawyers and lawyers practices in Ukraine. Because they have 
practical conditions change from a totalitarian to a democratic way of perceiving reality. The reality in which 
these men is characterized by a combination of totalitarian legal system collapses. As well as the origin of the 
legal system of a democratic society. These conditions are crucial for the formation of positive law in the sphere 
of information.

Key words: information, law, positive law, integration.
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ЄвРОІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

Зовсім нещодавно в Україні можна було констатувати відсутність чіткої ідеологічної позиції 
держави та суспільства стосовно певних правових цінностей, зокрема таких, як природні пра-

ва людини, її свобода, рівність, честь і гідність, верховенство права тощо. Вказаному сприяло 
тоталітарне минуле Української РСР. І навіть набуття нашою державою незалежності у 1991 р. не 
спроможне було припинити руйнівний вплив ідеології комуністичної спадщини, за якої людина, 
її права та свободи перебувати під тотальним контролем держави. Прийняття Україною Декла-
рації про державний суверенітет від 16 липня 1991 р., поступова зміна законодавства тощо не 
змінили свідомості більшості людей, особливо тих, хто перебував при владі і продовжував при 
ній залишатися, хоча й за умов вже іншого політичного режиму. Для зміни світоглядних позицій 
і цінностей потрібно було ще чимало років ідеологічної боротьби.

Р. Кириченко писав, що після 1991 р. українське суспільство стало безідейним. Генерацією 
ідей займалися зазвичай лише дві сили: провладна сила та праві. Якщо провладним силам певна 
ідеологія потрібна була як надбудова для легітимації свого панування, то націоналістичні сили, 
спираючись на старий ідейний багаж, показували подеколи прагнення до встановлення тоталь-
ної ідеології, а у всіх інших випадках їх модель виявилася нежиттєздатною в наших умовах. Влада 
(передусім колишня номенклатура) була зацікавлена у певній політичній ідеології як механізмі 
тотального контролю над суспільством [1].

Ідеологія як явище має на меті представити у ролі цінності певні переконання та ідеї, які ста-
нуть основою для тих перетворень, які відбуватимуться у напрямі наближення українського сус-
пільства до європейських цінностей. Вказаним і обумовлюється актуальність вивчення правової 
ідеології в контексті сучасних євроінтеграційних процесів. 

Отже, ця проблема має два ракурси: з одного боку, сучасна правова ідеологія перебуває у про-
цесі звільнення від ідеології тоталітаризму, з другого  — прямує до європейських ліберальних цін-
ностей, які, внаслідок культурної і духовної спадщини українського народу, часом не спроможні 
з’єднатися з його світоглядною позицією.

З огляду на це мета статті полягає в аналізі правової ідеології як ціннісної складової євроінтегра-
ційних процесів нашої держави та з’ясуванні суперечливих питань щодо ідеології лібералізму.

Проблемі правової ідеології, у тому числі правових цінностей, основоположних прав і свобод 
людини та громадянина, у науковій літературі приділено увагу у працях таких вітчизняних та зару-
біжних учених, як С. Алексєєв, В. Бабкін, М. Вітрук, М. Козюбра, О. Костенко, С. Лисенков, О. Лу-
кашова, М. Михальченко, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, П. Рабінович, О. Скакун, М. Цвік та ін.

Філософсько-правовий вимір ідеології, правової зокрема, відображається у наукових доробках 
В. Бачиніна, В. Брюггера, М. Козловець, О. Костенка, М. Михальченко, Ю. Оборотова, Ю. Рима-
ренко, С. Сливки, Ю. Шайгородського та ін.

Під ідеологією зазвичай розуміють систему правових, політичних, моральних, релігійних, 
есте тичних і філософських поглядів та ідей, в яких усвідомлюється й оцінюється ставлення людей 
до дійсності. Вона наділена відносною самостійністю і справляє вплив на суспільство або при-
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скорюючи, або гальмуючи його розвиток [2, с. 475]. В. Бабкін наголошує, що ідеологія нині має 
бути «не довільним набором догм, упереджених уявлень панівних верств населення, приправле-
них міфами та облудними обіцянками, а чітко визначеною, глибоко обґрунтованою програмою 
суспільного розвитку, що спирається на наукові дослідження і висновки» [3, с. 70].

Ідеологія різноманітних суспільств має свої особливості передусім через їх історію, традиції, 
ментальність, культуру тощо. Тому будь-які державно-правові зміни в Україні у напрямі європей-
ських стандартів мають знайти світоглядне сприйняття нашим суспільством.

Нинішня європа побудована на триєдиних цінностях: природні права людини, демокра-
тія (для європи це ліберальна демократія) та верховенство права. Ці цінності взаємопов’язані 
між собою. Не може бути справжньої демократії, якою є ліберальна демократія, без урахування і 
реалі зації природних прав людини, не може бути верховенства права, якщо не реалізовані права 
людини. В основі цих цінностей — свобода [4]. 

Тобто наша держава, ступаючи на шлях євроінтеграційних перетворень, має орієнтуватися не 
лише на видиме, зовнішнє покращення у певних сферах життя суспільства, а й передусім на ідео-
логічний характер таких перетворень.

Відповідно до ст. 15 Конституції України у державі відсутня офіційна ідеологія, однак сама 
Конституція як Основний Закон держави і є проявом ідеології, яка звеличує ідеї та цінності, серед 
яких людина, її права і свободи, рівність, честь і гідність, демократизм, принцип верховенства 
права тощо. 

Зокрема, М. Михальченко попереджав про наслідки відсутності офіційної державницької 
ідеології (як ідеології держави), ніби передбачаючи сучасні події. Він зазначав, що це «спону-
кає не до консолідації суспільства, а до його розшарування за національними, мовними, ре-
лігійними та культурними ознаками, неухильно веде до взаємної опозиційності, протидії і на-
віть протистояння виокремлених національно-культурних сегментів поки що цілісної держави» 
[5, с. 196].

Ідеологія, як наголошує М. Козловець, сприяє усвідомленню нацією своєї сутності, тотож-
ності й цінності, вона є одним із основних вимірів єдності й національної ідентичності [6, с. 439]. 

Саме брак об’єднавчої національно-державної ідеології є однією з причин розгулу сепаратиз-
му, анархії та інших деструктивних тенденцій. Відсутність державної, демократично орієнтова-
ної ідеології призвела до штучної ідеологізації функцій влади регіонального рівня, до проблем 
свободи слова і розвитку інститутів громадянського суспільства. Її відсутність гальмує і духовно-
культурний розвиток української нації та національних меншин, цілком і повністю спростовує 
певною мірою прийнятне змістове підґрунтя існування української державності [6, с. 444].

Безсумнівно, держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-орієнтовану ідеологію, яка стане 
дороговказом для політичної, правотворчої, правозастосовної діяльності державних органів, а та-
кож відповідним передбачуваним очікуванням громадян стосовно майбутнього правового життя 
як країни, так і їх особистого майбутнього.

В Україні влада (як і народ) історично практикує європейські спільні демократичні цінності. 
Це випливає зі ст. 1 Основного Закону, яка проголошує країну демократичною, суверенною і не-
залежною, соціальною, правовою державою.

У різний час Україна підписала низку міжнародних угод, завдяки чому взяла на себе реалізацію 
європейських спільних демократичних цінностей: прав людини, верховенства права і конститу-
ційної демократії [7].

Відповідно до європейських стандартів максимально наближеним до ідеального є таке сус-
пільство, в якому створені належні умови, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові 
можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб’єктивно 
привабливих і водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-
психологічної потреби особистості — потреби в самовизначенні та самоствердженні. Політична, 
моральна та суспільна безпека й свобода кожної людини — важливий елемент європейських цін-
ностей [8].

О. Петришин формулює вимоги, яким має відповідати правова ідеологія в демократичній, 
правовій державі. Так, на думку вченого, правова ідеологія повинна: 1) формуватися на осно-
ві пріоритету загальнолюдських стандартів і цінностей, зокрема, верховенства права і закону, 
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принципів демократії, прав і свобод людини та громадянина тощо; 2) будуватися на критичному 
сприйнятті вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду, вивченні нових поглядів та підходів 
до правових явищ; 3) орієнтуватися на досягнення соціального і політичного компромісу, раці-
ональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при цьому з тези, що саме 
людина, її права та свободи визнані найвищою соціальною цінністю [9, с. 710].

Яскравим свідченням наближення України до вказаних вимог є прийняття 9 квітня 2015 р. 
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (далі — Закон) [10]. 

Закон показує кардинальну зміну ідеологічної парадигми політики нашої держави і спрямова-
ність на європейські зразки та цінності. Зокрема, зазначається, що Верховна Рада України від імені 
Українського народу — громадян України всіх національностей, приймає цей Закон, спираючись 
на положення Загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН), 
беручи до уваги резолюції Парламентської Асамблеї Ради європи № 1096 (2006) від 27 червня 
1996 р. щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем, № 1481 (2006) 
від 26 січня 2006 р. щодо необхідності міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуніс-
тичних режимів, № 1495 (2006) від 12 квітня 2006 р. щодо боротьби з відродженням нацистської 
ідеології, № 1652 (2009) від 29 січня 2009 р. щодо відношення до пам’ятників, що мають супе-
речливу історичну інтерпретацію у державах — членах Ради європи, резолюцію Парламентської 
Асамблеї ОБСє № SC (09) 3 R від 29 червня — 3 липня 2009 р. щодо неприпустимості звеличення 
тоталітарних режимів, відкриття історичних та політичних архівів, вивчення тоталітарної спад-
щини та підвищення поінформованості громадськості, декларацію європейського Парламенту 
від 23 вересня 2008 р. щодо проголошення 23 серпня днем пам’яті жертв сталінізму і нацизму, 
резолюцію європейського Парламенту від 23 жовтня 2008 р. у пам’ять про Голодомор — штучний 
голод в Україні 1932–1933 рр., резолюцію європейського Парламенту від 2 квітня 2009 р. щодо 
європейської свідомості та тоталітаризму, Спільну заяву з нагоди 70-х роковин Голодомору — Ве-
ликого голоду 1932–1933 рр. в Україні, прийняту на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН тощо. 

Відповідно до ст. 2 Закону комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) то-
талітарні режими 1917–1991 рр. в Україні визнаються злочинними та такими, що проводили 
політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у 
формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, використання 
примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, націо-
нальних, релігійних, політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіяння мораль-
них та фізичних страждань під час використання психіатрії у політичних цілях, порушень сво-
боди совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутності політичного плюралізму 
та у зв’язку з цим засуджуються як несумісні з основоположними правами і свободами людини 
та громадянина. 

Отже, для України важливою є інтерпретація найкращих міжнародних зразків права до влас-
ного законодавства. Зокрема, європейське право, що відповідає найсуворішим вимогам до будь-
якого права, вносить багато нового й цікавого до теорії та практики сучасної юриспруденції, що, 
відповідно, формує правову ідеологію українського суспільства.

М. Козловець пише про так звану інтегративну ідеологію, яка, будучи співзвучною менталь-
ним і національним складовим суспільної свідомості народу, розкриватиме сутність української 
державності через систему життєво важливих цінностей, покликана згуртувати українську націю, 
визначити ієрархію вищих національних інтересів та завдань, сформувати нову національну іден-
тичність. Серцевиною цієї ідеології повинна стати людина, її матеріальне благополуччя, розвиток 
духовного потенціалу, творчих здібностей і фізичної досконалості. Конституція України прого-
лосила принципово нову роль держави у відносинах з особою, закріпила перехід від пануючої в 
минулому ідеології «домінування держави» над людиною до нової — «служіння держави» інте-
ресам людини. Зокрема, ст. 3 Основного Закону проголошує, що «утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави», і «держава відповідає перед громадянами 
за свою діяльність» [6, с. 448–449]. 

Згадані принципи є нормою, мірилом і становлять цінність для законодавств багатьох сучас-
них європейських країн. 



253• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Львова О. Л. правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесів

європейські цінності визначають як сукупність або систему аксіологічних максим [11], основ-
них принципів облаштування сім’ї, суспільства і держави, політико-економічних, правових, 
культурних, етичних та інших норм, що об’єднує більшість жителів європи (і, ширше, «західного 
світу»), яка є основою їх ідентичності [12].

У статті 2 Договору про єС після внесення змін, передбачених Лісабонським договором, це 
сформульовано таким чином: «Цінностями, на яких заснований Союз, є повага до людської гід-
ності, свободи, демократії, рівності, верховенства закону і поваги прав людини, включаючи права 
осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для сукупності держав-членів, яка харак-
теризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рів-
ністю між жінками і чоловіками».

Водночас слід звернути увагу на те, що стосовно деяких із вказаних цінностей відбувається 
підміна понять, зокрема, використання поняття «права людини» часто в європейській традиції 
відбувається із зазіханням на ці права, що має назву свободи вибору. Принаймні такий вигляд це 
має з позиції вітчизняної правової традиції, яка засновується на дещо інших ідеологічних засадах. 

Суспільна ідеологія зазвичай проявляється через суспільну свідомість. У більшості західних 
суспільств панують ідеології, основою яких є лібералізм. Лібералізм став найуніверсальнішою 
ідеологією. Як ідеологія він вийшов на рівень близький із релігіями, адже опинився за межами 
політичної ідеології, ставши дійсно ідеологією суспільства. Кожне з суспільств має свої варіації 
ліберальної ідеології, проте пріоритет прав людини, свободи, конкуренції, приватної власності — 
ознака фактично кожного західного суспільства, а це і є основні постулати лібералізму [1].

Водночас не слід залишати поза увагою дієвість так званих подвійних європейських стандартів 
стосовно окремих суб’єктивних прав, що вже сформувалося в окрему ідеологію лібералізму, яка 
може призвести до моральної кризи нашого суспільства.

Термін «double standard» з’явився у сучасному значенні в англійській мові в середині XIX ст., 
спочатку для позначення нерівних моральних вимог до чоловіків і жінок [13]. Поняття «подвій-
ний стандарт», або «подвійна мораль», використовується як критичний термін для позначення 
дискримінаційних підходів до оцінки дій і прав груп, населення, країн, рас, які поширені і засто-
совуються на практиці, але часто офіційно заперечуються. Подвійні стандарти характеризують-
ся неоднозначним застосуванням принципів, законів, правил, оцінок до однотипних дій різних 
суб’єктів залежно від ступеня лояльності цих суб’єктів або з інших міркувань вигоди для того, хто 
оцінює [14, с. 60]. 

У юридичній літературі наголошується, що європейські стандарти — це передусім немате-
ріальні речі, певні духовні і моральні цінності, серед яких і толерантність [8]. Толерантність, на 
нашу думку, і є тією загрозою, яка послаблює авторитет і цінність справжніх прав людини на ко-
ристь окремих відхилень, так званих аномалій у праві.

Папа Іоанн Павло ІІ, висловлюючи своє критичне ставлення до вказаного, зазначав, що кри-
зою у сфері прав людини стала проблема морального та етичного характеру, зникла істина про 
людину, до заперечення якої призвів «релятивістський лібералізм» [15, с. 634].

Одним із таких руйнівних нав’язаних нам «стандартів» є — людині можна все. Звідси — сплеск 
злочинності, у тому числі на сексуальному ґрунті, звідси — руйнування суспільної моральності, 
що є імунною системою суспільства, і, як наслідок, загибель самого суспільства [16, с. 55]. 

Наведемо деякі приклади подвійних європейських стандартів, що характерні ліберальній ідеології.
Російські експерти спостерігають принаймні декілька практик, які викликають різке суспіль-

не неприйняття на пострадянському просторі, але які активно впроваджуються у європі, що 
випливають із сучасної системи європейських цінностей, а саме: розмивання традиційної сім’ї 
(зокрема, ювенальна юстиція, одностатеві шлюби), терпимість до пропаганди гомосексуалізму, 
легалізація «легких наркотиків» [17]. 

Так, на сьогодні одностатеві шлюби на загальнодержавному рівні реєструються у 18 країнах 
світу, у більшості штатів США, декількох штатах Мексики, у більшій частині Великої Британії, 
Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Швеції, Португалії, Данії, Франції тощо.

Деякі держави законодавчо легалізують запровадження «нових моделей сім’ї», беручи до ува-
ги розвиток сучасних технологій, а також пануючий у сучасному суспільстві моральний утиліта-
ризм і релятивізм. До таких моделей, зокрема, належать: 1) вільний союз або шлюб між людьми 
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однієї статі, які бажають усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачат-
тя у пробірці або сурогатного материнства; 2) неповні сім’ї, тобто сім’ї з одним із батьків, який 
також бажає усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці 
або сурогатного материнства; 3) сім’ї як у звичайному розумінні, так і вище перераховані союзи, 
що включають у себе клонування чи отримання методом генної інженерії людські особистості; 
4) звичайні союзи (шлюби), в яких практика абортів розглядається як форма контролю народжу-
ваності або ж де практика евтаназії є допустимою для усунення одного з членів сім’ї, чиє існуван-
ня ускладнює життя іншим членам сім’ї.

Термін «нові моделі сім’ї», як зазначає Хаган Джозеф Х., очевидно, має на меті переконати 
людей, що ці союзи мають бути сприйняті як морально прийнятні, нарівні зі звичайним поняттям 
сім’ї, а саме — союзом чоловіка й жінки, які назавжди присвятили себе один одному як чоловік 
та жінка, відкриті для дару народжування дітей, які об’єднують їх фізично, морально й духовно 
[18, с. 489–490].

У цьому контексті необхідно наголосити, що права людини починаються з сім’ї. Законодав-
че визнання абортів, прийняття законів про різні способи штучного запліднення й торгівлі тка-
нинами внутрішньоутробного плоду підтверджує суспільне переконання, що діти є власністю 
батьків.

Таким чином, за допомогою нормотворчої діяльності деяких держав, які занадто піклуються 
про права меншин, підростаюче покоління втягується у систему ліберальних цінностей, які су-
перечать споконвічному, божественному розумінню сім’ї та здоровому глузду [19, с. 627]. 

Як наголошує Т. Анатрелла, гомосексуальність має залишатися приватною проблемою, тому 
що бажання визнати законним одне сексуальне відхилення потягне за собою бажання надати сус-
пільного статусу й усім іншим прибічникам гендерної ідеології [20, с. 157].

Ця руйнівна тенденція ледве не сягнула й України, коли Урядом М. Азарова 10 лютого 2013 р. 
до Верховної Ради України було подано проект Закону № 2342 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», метою якого 
було, як зазначалося у пояснювальній записці, «врахування міжнародних стандартів та рекомен-
дацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина», у цьому випадку такими стандартами 
вважалися закріплення певних прав за сексуальними меншинами [21, с. 293–294]. Законопроект 
№ 2342 у випадку його схвалення став би проявом зневаги до віри українців та становив би пряму 
загрозу давній, глибокій християнській традиції та культурі українського народу. 

Автори збірника «Право проти ксеноморфів у сфері громадської моральності» вказують, що 
пропаганда гомосексуалізму порушує свободу переконань і свободу віросповідання людей, які 
не поділяють «гомосексуальних переконань». Щодо цієї проблеми в більшості випадків увага 
необґрунтовано приділяється лише одній стороні цього предмета — враховуються інтереси лише 
гомосексуалістів. При цьому зовсім ігнорується необхідність поваги прав і переконань людей, 
які дотримуються інших поглядів, тим більше в тих країнах, де абсолютна більшість громадян за-
перечує проти публічного і, особливо, законодавчого визначення гомосексуальних відносин як 
соціальної норми, вважаючи їх неприродними, ненормальними, непристойними й аморальними, 
виступає категорично проти нав’язування дітям таких відносин як нормальних і, тим більше, як 
прийнятного способу життя. 

У демократичному суспільстві громадяни, які негативно оцінюють гомосексуалізм на підста-
ві своїх релігійних переконань, мають повне право на повагу і захист їх релігійних і моральних 
переконань, право на виховання своїх дітей відповідно до своїх власних релігійних і моральних 
переконань (п. 3 ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, п. 4 ст. 18 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) [16, с. 28–29].

На жаль, цінності світового порядку зміщуються у бік, протилежний від цивільних шлюбів як 
союзу чоловіка та жінки. Джерело такого натхнення спостерігається у резолюції європейського 
Парламенту «Про рівні права для гомосексуалістів і лесбіянок у європейському співтоваристві», 
прийнятої 8 лютого 1994 р., країнам — членам єС були надані рекомендації усунути всі обмежен-
ня щодо укладення шлюбу одностатевими парами та щодо обмеження їх права на батьківство та 
усиновлення [22, с. 525–526].
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З огляду на зазначене складається враження, що у світі посилюється тенденція ставлення до 
людини лише як до фізичного феномену, втрачається істинна цінність людини, її життя та гіднос-
ті, спотворюється, зокрема, розуміння свободи та її вищої мети. Тому на шляху євроінтеграції, ра-
зом із запозиченням дійсно перспективних і досконалих європейських зразків та стандартів щодо 
удосконалення українського права і різноманітних державних механізмів, необхідно враховувати 
й особливості національної ідеології, простежувати спільні та відмінні характеристики в історії, 
культурі, релігії та світогляді різних країн.

Як справедливо наголошує О. Радченко, у державі й досі немає ґрунтовного компаративно-
го аналізу ціннісних орієнтацій громадян в Україні: наскільки вони схожі та відмінні в різних 
регіонах держави та порівняно з ціннісними орієнтаціями громадян країн західноєвропейської 
демократії. Які цінності об’єднують і які роз’єднують українське суспільство, які політичні гасла 
та дії здатні привести нас до демократії, а які — лише завести в глухий кут? На яких цінностях має 
будуватися українська національна ідея? [23, с. 310]. 

Особливості традицій, культури, менталітету українського народу є віддзеркаленням характе-
ру правових, моральних, духовних та інших поглядів у суспільстві. Тому й будь-які запозичення 
європейського досвіду мають бути сприйняті суспільством передусім на ідеологічному рівні, адже 
подвійні стандарти багатьох європейських країн, що стали частиною їх менталітету, в нашій краї-
ні виглядатимуть аномаліями.

Список використаних джерел

1. Кириченко Р. Суспільна ідеологія: націонал-демократія як варіант для України / Р. Киричен-
ко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mskod.com/suspilna-ideologiya-natsional-
demokratiya-yak-variant-dlya-ukrayini/. 

2. Советский энциклопедический словарь / за ред. А. М. Прохорова. — М. : Советская энцикло-
педия, 1982. — 1599 с.

3. Бабкін В. Д. «Наукова ідеологія» чи «ідеологічна наука»? / В. Д. Бабкін // Правова держава. — К., 
1997. — Вип. 8.  — С. 70–77.

4. Демократичні цінності європи: пам’ятка користувачеві / уклад. О. Люба. — Івано-Франківськ : 
Центр європейської інформації, 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrcei.org/
uploads/files/default/demokratichni_cinnosti_evropi.pdf.

5. Михальченко М. І. Україна: ідеологічна або безідеологічна держава? / М. І. Михальченко // Соціо-
логічна наука і освіта в Україні. — 2003. — Вип. 2. — С. 194–200.

6. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : моногр. / М. А. Козло-
вець. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. — 558 с.

7. Кампо В. Стан і перспективи запровадження європейських спільних демократичних цінностей в 
Україні: практика Конституційного Суду України // Юридичний журнал. — 2003. — № 5 [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3994.

8. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні / М. О. Багмет, 
В. М. ємельянов. — Миколаїв : Видавництво МДГУ. — 2006. — ІІ т. — 292 с. [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : http://buklib.net/books/35885/.

9. Петришин О. В. Правова ідеологія // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. 
акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юридична думка, 
2012.

10. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-
мів в Україні та заборону пропаганди їх символіки : проект Закону України від 6 квітня 2015 р. 
№ 2558 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?i
d=&pf3516=2558&skl=9.

11. Общечеловеческие ценности // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. — Мн. : 
Изд. В. М. Скакун, 1999. — 896 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-reading.
club/book.php?book=149350.

12. Рубинский Ю. И. Европейские ценности / Ю. И. Рубинский // Вестник Европы. — 2009. — 
№ 26–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/vestnik/2009/26/ru3.
html.

13. Diary of Kitty Trevylyan, Winifred Bertram. The Draytons and the Davenants: The story of a civil wors. — 
New York : M.W. Dodd, 506 Broadway, 1866. — 509 c. 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

256 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

14. Двойная мораль // Большой словарь русских поговорок. / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. — М. : 
Олма Медиа Групп, 2007. — 785 с.

15. Льовера А. К. Права человека: их основание / А. К. Льовера ; пер. В. Тимофеевой // Лексикон: 
Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. — М. : Изд-во 
Францисканцев, 2009.  — С. 633–648.

16. Право против ксеноморфов в области общественной нравственности: Методология противодей-
ствия : сб. материалов / отв. ред. и сост. д-р юрид. наук, проф. М. Н. Кузнецов, д-р юрид. наук 
И. В. Понкин. — М. : Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире; Ин-т гос.-
конфесс. отношений и права, 2007. — 454 с. 

17. Трачук Ю. Европейские ценности — это вовсе не «баварское пиво» и «французские круассаны» / 
Ю. Ткачук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.iarex.ru/society/41514.html. 

18. Хаган Джозеф Х. Новые модели семьи / Хаган Джозеф Х. ; пер. М. Печерской // Лексикон: 
Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. — С. 489–493.

19. Корнас-Белла Д. Права ребенка, сексуальное насилие и эксплуатация / Д. Корнас-Белла ; пер. 
Т. Никитинской // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, 
жизни и этики. — С. 615–632.

20. Анатрелла Т. Гомосексуальность и гомофобия / Т. Анатрелла // Лексикон: Дискуссионные темы и 
неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. — С. 151–164.

21. Львова О. Л. Принцип рівності у праві: теорія і практика : моногр. / О. Л. Львова ; за ред. Н. М. Оні-
щенко. — К. : Юридична думка, 2014.

22. Полаино-Лоренте А. Однополый «брак» / А. Полаино-Лоренте ; пер. Е. Июльской // Лексикон: 
Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. — С. 525–536.

23. Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: мо-
ногр. / О. В. Радченко. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. — 380 с. 

львова О. л. правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесів
У статті звертається увага на актуальність досліджуваної теми з огляду на жваві євроінтеграційні 

процеси, що відбуваються в Україні, адже для нашої держави важливою є імплементація найкращих 
міжнародних зразків права до власного законодавства. Визначальна роль у цьому належить ідеології, 
яка формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому 
політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних та інших поглядів і цінностей. Водночас за-
уважується, що держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-орієнтовану ідеологію з метою запо-
бігання проникненню до вітчизняного законодавства так званих подвійних європейських стандартів, 
які суперечать українській традиції, вірі, культурі та моральним засадам суспільства. З огляду на це 
необхідним є ґрунтовний компаративний аналіз ціннісних орієнтацій громадян в Україні та громадян 
країн західноєвропейської демократії.

Ключові слова: ідеологія, правова ідеологія, права людини, подвійні стандарти, цінності, європей-
ські цінності.

львова Е. л. правовая идеология как ценностная составляющая евроинтеграционных процессов
В статье обращается внимание на актуальность исследуемой темы, учитывая оживленные 

евроинтеграционные процессы, происходящие в Украине, ведь для нашего государства важна имп-
лементация лучших международных образцов права в собственное законодательство. Определяю-
щая роль в этом принадлежит идеологии, которая формируется в результате практического освоения 
духовной культуры общества, господствующих в нем политических, нравственных, эстетических, 
правовых, религиозных и других взглядов и ценностей. В то же время отмечается, что государство 
должно иметь обоснованную, ценностно-ориентированную идеологию с целью предотвращения 
проникновения в отечественное законодательства так называемых двойных европейских стандар-
тов, которые противоречат украинской традиции, вере, культуре и моральным принципам общества. 
Учитывая это, необходимым является основательный компаративный анализ ценностных ориента-
ций граждан в Украине и граждан стран западноевропейской демократии.

Ключевые слова: идеология, правовая идеология, права человека, двойные стандарты, ценности, 
европейские ценности.
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Lvоvа О. Legal ideology as a valuable component of the European integration processes
The article draws attention to the relevance of the research topic, given the lively European integration 

processes in Ukraine, because Ukraine is an important interpretation of the best international samples right in 
their own legislation. The defining role in this ideology, which results from the practical development of spiritual 
culture of society, the prevailing political, moral, aesthetic, legal, religious and other beliefs and values. At the 
same time it is noted that a state must have a legitimate, value-oriented ideology to prevent penetration into the 
domestic legislation of the so-called double European standards, which are contrary to the Ukrainian tradition, 
faith, culture and moral principles of society. Given this, it is necessary a thorough comparative analysis of the 
value orientations of citizens in Ukraine and citizens of Western European democracy.

Key words: ideology, legal ideology, human rights, double standards, values, European values.
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пРАвОвА ІДЕОлОГІЯ  
ЯК ОСнОвА пРАвОвОГО ЖИТТЯ СУСпІльСТвА

Особливістю нової соціокультурної дійсності є насамперед те, що наше суспільство активно 
формує нову культурну реальність, яка характеризується і новими стосунками між людьми 

в цілому, новими умовами свого розвитку, особливою системою цінностей, норм і правил, куль-
турних потреб і засобів їх задоволення. Коли ці норми та правила перетворюються на внутрішню 
програму поведінки людини (особистості), вони забезпечують узгодження функціонування, ста-
лість і надійність певної сфери соціуму.

Після проголошення незалежності України дедалі більшої сили й розмаху в духовно-куль-
турному житті набули три складні, суперечливі та неоднозначні процеси: перегляд, переосмис-
лення та переоцінка донедавна панівних поглядів, орієнтирів, настанов поведінки; повернення 
традиційних цінностей національної культури, відтворення релігійних і національних форм сві-
тосприйняття; проникнення та адаптація на національному ґрунті нової системи цінностей, які 
характерні для духовно-культурного життя західної цивілізації [1, с. 172, 178].

Будь-яке суспільство, щоб стати нацією, крім об’єднання спільними економічними інтере-
сами, повинно інтегруватися ще й додатковими зв’язками, як то спільністю мови, культури,  
особливостями національного менталітету, своєю самоідентифікацією [2]. Ігнорування цих 
зв’язків, байдуже ставлення до питань формування ідеології державотворення (в Україні має ще 
назву — національна ідея), яка згуртувала б націю, призводить до розшарування суспільства на 
групи, клани, регіональні, етнічні утворення, а це вже становить небезпеку самому існуванню 
держави, веде до послаблення стабільності суспільної системи в цілому. 

Нація не може існувати ні без спільної культури (мови, цінностей, звичаїв, міфів, символів 
тощо), ні без спільного політичного життя громадян. Але основою суспільної культури мала б 
бути мова і культура титульного етносу, збагачена духовними надбаннями інших народів, які 
населяють країну. Модерна українська нація за сприяння держави та громадянського сус-
пільства повин на сформувати таку культуру на основі українських цінностей, мови і традицій.  



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

258 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

Функціонування спільних культурних цінностей не заперечує функціонування і розвиток культур 
національних меншин, більше того, допускає формування ними власних суспільних інститутів за 
ініціативою своїх членів і за підтримки центральної та регіональної влад [3, с. 24].

Кожен народ, кожна нація, кожна держава, щоб зберегти себе, свою ідентичність і культу-
ру, повинні мати свою ідеологію, тобто сукупність ідей, ідеалів, цілей, що виражали б глибинні 
основи їхнього життя, корінні інтереси і скріплювали їх, інтегруючи народ і державу, поєднуючи 
загальнолюдські та національні цінності [4, с. 201].

Існує чимало різновидів ідеологій, серед яких «ідеології-світогляди, призначені об’єднувати 
великі групи людей — етноси, нації, суспільні верстви (класи) та навіть усе людство (так звана 
“глобальна ідеологія”, що лежить в основі сучасної системи міжнародного порядку)» [2]. Такі  
ідеології утверджуються протягом тривалого часу разом із поступовим, спадкоємним, еволюцій-
ним шляхом розвитку народу. Це сприяє зближенню поглядів людей, виробленню близької сис-
теми політичних, соціальних, етнічних, духовних та інших цінностей, світоглядних переконань 
тощо, які хоча й не тотожні, однак забезпечують суспільно-політичну стабільність і поступово 
прогресивний хід історії певного народу.

На думку О. Костенка, з допомогою ідеології соціального натуралізму можна протидіяти наяв-
ним сьогодні проявам сваволі й ілюзій в усіх сферах соціального життя в Україні, зокрема, у полі-
тиці, економіці, праві, моралі тощо. Значення соціального натуралізму полягає у тому, що він дає 
критерій для розрізнення прогресу і регресу, а також озброює людей інструментарієм, придатним 
для забезпечення соціального прогресу. Згідно з ним, якщо соціальне явище є природним, тобто 
відповідає законам соціальної природи, то воно є прогресивним. Отже, люди мають пізнавати 
закони соціальної природи і приводити у відповідність до них свою соціальну практику, якщо 
хочуть жити в умовах прогресу, а не регресу. Тому соціальний натуралізм має стати ідеологією для 
виведення українського суспільства на шлях прогресу [5].

Ідеологічний фундамент відносин особи, суспільства і держави своєю невід’ємною складовою 
має також духовне державотворення України — це перехід до домінування громадянських, по-
літичних і духовних цінностей, інтересів людини і суспільства, принципів моральної, відкритої 
та відповідальної політики, високого професіоналізму й відданості, всього того, що можна назва-
ти служінням народу і Батьківщині. Духовне відродження як державна ідеологія, як національна 
ідея на практиці має означати послідовну виважену й відкриту політику, чесні, стабільні й про-
зорі правила в бізнесі, повну свободу слова і гарантований судовий захист конституційних прав 
людини і громадянина, соціальну справедливість і захищеність особи, всі необхідні умови для 
саморозвитку та самореалізації людини.

Будь-яка політика, програма чи модель розвитку суспільства втрачають свій сенс, якщо  
не мають людського вимірювання, не спрямовані на конкретну людину [6, с. 2].

Саме людина, громадянин має стати в центрі державної політики. Той самий «пересічний 
українець» має бути усвідомленим як головна цінність, найбільше багатство країни. Максималь-
но повне розкриття і використання її потенціалу, досягнення кожною людиною сили, доскона-
лості та щастя повинно стати основною метою діяльності органів державної влади.

Серед найголовніших суспільних цінностей духовного відродження України можна назвати 
повне очищення від корупції, створення таких «правил гри» у вигляді стабільної законодавчої 
бази, що сприяє детінізації та швидкому розвитку виробництва [7]. Серед таких цінностей — під-
кріплене дієвими механізмами право простої людини на захист від адміністративної сваволі та 
маніпулювання, практична реалізація гасла «Закон один для всіх!». 

У зв’язку з цим слід говорити не просто про ідеологію, а про правову ідеологію як основу пра-
вового життя й ефективної взаємодії особи, суспільства і держави.

Правова ідеологія — це система ідей, теорій, понять, норм, поглядів, заснованих на певних 
наукових і політичних знаннях й уявленнях [8, с. 659]. Джерелом виникнення правових ідей є 
політико-правова, соціально-економічна дійсність, практична діяльність людей, у процесі якої 
правові ідеї та пов’язані з ними соціально-політичні вимоги розвиваються та трансформуються, 
концентруючи в собі результати юридичної практики. Провідна функція правової ідеології поля-
гає у здійсненні впливу на формування й еволюцію правової, політичної та моральної свідомості, 
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світогляду та загальної культури індивідів, на зміцнення у суспільстві правових знань, піднесення 
престижу та авторитету держави, права законодавства.

Правова ідеологія, яка заснована на раціональному способі співіснування громадянського 
суспільства та держави за своїм змістом, є гуманістичною чи «людиноцентричною», в її основі 
лежить ідея про те, що держава існує для людини, а не навпаки. Вона знаходить своє вираження в 
основних принципах сучасної конституційної держави, яка є своєрідним втіленням кращих тра-
дицій правової та демократичної держави [9, с. 94].

Водночас поряд із поступовим ствердженням ідеологічних орієнтирів не можна не помічати 
складності сучасної ситуації в Україні, яка виявляється у відсутності помітного економічного 
зростання, зниженні життєвого рівня більшості населення України, посилення корупції у владі, 
падінні рівня моральності суспільства, стагнації розвитку національної культури, освіти, науки, 
заважає консолідації суспільства, формуванню української політичної нації, налаштуванню на-
родного духу на великі звершення. 

Як справедливо наголошується у науковій літературі, «наша країна страждає не стільки від 
нерозвиненості громадянського суспільства, скільки від його патологічної аморфності, розвине-
ності, підпорядкування ним держави, нехтування загальними інтересами задля задоволення при-
ватних. Ідеологія як своєрідний консолідуючий чинник у масштабах держави можлива лише у 
вигляді функціонування обґрунтованої, розшифрованої і не насаджуваної примусово ідеологеми 
та системи ідей, яка її супроводжує» [10, с. 446]. 

Відповідні правові ідеали та цінності, що вміщені у правовій ідеології, здатні впливати на 
розвиток правової культури, надавати розуміння і поширення нових правових цінностей,  
теорій, концепцій та принципів. Як зауважує О. Проць, вплив правової ідеології на розвиток 
грома дянського суспільства в Україні базується на: практичній реалізації конституційно прого-
лошених і закріплених правових, демократичних та соціальних механізмів; визначенні та науко-
вому обґрунтуванні базових правових понять та ідей, які згодом можуть перетворитися на центри 
розвитку і вдосконалення правової культури; поширенні та поглибленні в суспільній свідомос-
ті високої правової культури, постійному її вдосконаленні; здійсненні громадського впливу на  
процеси правотворчості та правозастосування [11, с. 10].

Рівень правової культури, адекватність відображення у ній потреб суспільного розвитку є умо-
вою правильної постановки мети у праві, успіху правового регулювання, спрямованого на її до-
сягнення [12, с. 5]. Подібно до того, як національна культура надає цілісності й інтегрованості 
суспільному життю, правова культура диктує кожній особистості принципи правової поведінки, 
а суспільству в цілому — систему правових цінностей, ідеалів, зразків поведінки, правових норм, 
що забезпечують єдність і взаємодію правових інститутів і організацій. Правова культура, яка в 
кожний момент часу виявляє себе в кожній точці багатомірної правової реальності, не збігається 
з нею повністю, а існує в ній як складова, що здатна виступати як характеристика рівня розвитку 
цієї реальності.

Отже, людству в цілому, і кожному народу зокрема, потрібна морально-ціннісна, правова сис-
тема координат. Пронизуючи суспільне буття і свідомість, правові цінності є джерелом, «конт-
рольними еталонами» мотивації вчинків людей. Охоплюючи всі сфери суспільного, система цін-
ностей і принципів, що їй відповідають, засновується на історичному досвіді людства. Безумовно, 
цінності можуть змінюватися і до того ж інколи радикально. Зміни історичних умов позначають-
ся на стані правової культури [13]. На етапі переходу від однієї моделі державності до другої спо-
стерігається, з одного боку, критика попередньої системи цінностей, а з другого — формування 
нових. Не заперечуючи цю закономірність, усе ж слід визнати, що перехід до нового якісного 
стану правової культури не може супроводжуватися повною відмовою від попередніх. У правових 
традиціях сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який дозволяє суспільству 
обрати оптимальний шлях подальшого розвитку. Саме тому правова культура відображає нероз-
ривну єдність історичної традиції, сучасного стану правової системи й уявлень про її бажаний 
стан. 
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макаренко л. О. правова ідеологія як основа правового життя суспільства
У статті розглянуто правову ідеологію як основу правового життя суспільства. Зазначено, що про-

відна функція правової ідеології полягає у здійсненні впливу на формування й еволюцію правової, по-
літичної та моральної свідомості, світогляду та загальної культури індивідів, на зміцнення у суспільстві 
правових знань, піднесення престижу та авторитету держави, права та законодавства.

Ключові слова: суспільство, держава, ідеологія, правова ідеологія, правова культура.

макаренко л. А. правова идеология как основа правовой жизни общества 
В статье рассмотрена правовая идеология как основа правовой жизни общества. Отмечено, что 

ведущая функция правовой идеологии заключается в осуществлении влияния на формирование 
и эволюцию правового, политического и морального сознания, мировоззрения и общей культуры  
индивидов, на укрепление в обществе правовых знаний, поднесения престижа и авторитета государ-
ства, права и законодательства. 

Ключевые слова: общество, государство, идеология, правовая идеология, правовая культура.

Makarenko L. Legal ideology as basis of legal life of society
Legal ideology as basis of legal life of society is considered in the article. It is marked that the leading function 

of legal ideology consists in realization of influence on forming and evolution of legal, political and moral 
consciousness, world view and general culture of individuals, on strengthening in society of legal knowledge, 
presentation of prestige and authority of the state, right and legislation.

Key words: society, state, ideology, legal ideology, legal culture.
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пРАвОвА КУльТУРА:  
ЦІннІСнИЙ вИмІР  

в УмОвАх ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

Аналізуючи сучасні тенденції політико-правових і суспільних процесів в Україні, помітною є 
актуалізація ролі правової культури у формуванні правових цінностей українського суспіль-

ства. Зокрема, у життєдіяльності українського соціуму та становленні нових форм демократії важ-
ливе значення має ціннісний вимір правової культури. Це пов’язано, по-перше, з формуванням 
національної правової системи, якісною характеристикою якої є правова культура. По-друге, — 
з процесами глобалізації та євроінтеграції, які можуть призвести до втрати вітчизняною правовою 
системою своєї національної ідентичності, що супроводжуються формуванням глобальної та євро-
пейської правової культури, у зв’язку з чим постає питання ціннісних характеристик правової куль-
тури в умовах інтеграційних процесів. Вочевидь актуальність теми дослідження не викликає сумні-
вів, оскільки сприяє створенню наукового фундаменту для розробки механізму подолання в Україні 
правового нігілізму, що повинен стати невід’ємним елементом формування правової держави.

Ціннісний вимір правової культури був висвітлений у працях таких учених, як С. Алексєєв, 
В. Бурмістров, Г. Балюк, П. євграфов,  В. Копєйчиков, Л. Петрова, В. Оксамитний, Н. Оніщенко, 
П. Рабінович, Ю. Шемшученко та ін. Правова культура розглядалась як сукупність усіх ціннос-
тей, які створюються людьми у правовій сфері, а також саме право, правосвідомість, правові від-
носини, стан законності, рівень досконалості законотворчої, правозастосовної та іншої правової 
діяльності.

Метою статті є вивчення ціннісних характеристик правової культури в умовах інтеграційних 
процесів. 

Розвиток правової культури, на думку Н. Оніщенко, зумовлюється історичними, соціально-
економічними, політичними умовами, що об’єктивно формуються у суспільстві, ступенем гаран-
тованості державою та громадянським суспільством прав, свобод і законних інтересів людини. 
У ній відображені цінності європейської правової культури, що втілилися в універсальних прин-
ципах гуманізму і справедливості, ідеї народовладдя, рівноправності, невід’ємності і невідчужу-
ваності прав і свобод особи, ідеологічному і політичному плюралізмі [1, с. 6]. 

Слід зазначити, що правову аксіологію (аксіологію права) досліджували чимало правознавців, 
філософів з давніх часів. Зокрема, проблеми, пов’язані з аксіологією права, вивчали такі видатні 
філософи і юристи минулого, як Г. Сковорода, П. Юркевич, К. Кавелін, М. Коркунов, К. Нево-
лін, М. Михайлівський, М. Владимирський-Буданов, П. Новгородцев, Б. Кістяківський, Л. Пе-
тражицький, П. Сорокін, Ф. Тарановський, Б. Чичерін та ін. Хоча проблема цінностей цікавила 
мислителів, передусім філософів, ще з давніх часів, вважається, що аксіологія як галузь теорії та 
філософії права сформувалася лише наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Так, важливими є дослі-
дження початку ХХ ст., присвячені природі цінностей права, зокрема, праця західноукраїнського 
юриста В. Старосольського «Про цінність права» [2], була однією з перших спроб у вітчизняній 
науковій думці узагальнити доробок вітчизняної і західноєвропейської аксіології права. 

У радянську добу, насамперед впродовж 1960–1980-х років, отримала розвиток марксистська 
аксіо логія, яка незабаром набула поширення і в юридичній науці. Найкращим зразком марксист-
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ського підходу до аксіології права стала монографія болгарського вченого-юриста Н. Неновські 
«Право і цінності», яка побачила світ у 1983 р., а у російському перекладі — у 1987 р. [3]. 

Щодо визначення природи цінностей у науковому світі немає одностайності. За суб’єкти-
вістського підходу цінності розуміються як виключно чуттєво-оціночний продукт нашої розумо-
вої діяльності, поза якою вони не мають жодного сенсу. Об’єктивістський підхід трактує цінність 
як незалежну від нашого особистого сприйняття реальність, якісну ознаку, певну характеристику 
різноманітних об’єктів буття. Релятивістський підхід намагається поєднати два попередні, роз-
глядаючи цінність не як дихотомічну антиномію, а як діалектичну пару, де цінність є об’єктивною 
реальністю, що одночасно піддається нашій чуттєво-емоційній оцінці [4 , с. 237]. 

Гносеологічно всю різноманітність цінностей можна поділити на два типи — предметні та 
суб’єктні цінності, що є двома взаємодоповнюючими протилежностями. До першого типу 
О. Бандурка відносить предмети людської діяльності, суспільні відносини та включені до їхнього 
кола природні явища як об’єкти ціннісного відношення. До другого  — установки й оцінки, імпе-
ративи та заборони, цілі та проекти, виражені у формі нормативних уявлень; інакше кажучи, це 
способи і критерії, що є основою самої процедури оцінювання відповідних об’єктів [5, с. 78]. 

Правова культура, як стверджує Ю. Шемшученко, — це система духовних і матеріальних цін-
ностей у сфері функціонування права, складова загальної культури, охоплює всю сукупність най-
важливіших ціннісних компонентів правової реальності в її розвитку (право, правосвідомість, 
правовідносини, правопорядок, нормотворча, правозастосовна та інша правова діяльність). 
є однією з категорій загальнолюдських цінностей, невід’ємним компонентом правової держави 
[6, с. 37]. 

Як зазначає П. Рабінович, правова культура тісно взаємопов’язана загальнолюдською культу-
рою, адже правова культура — це загальний стан «юридичних справ» у суспільстві, тобто стан за-
конодавства і роботи суду, всіх правоохоронних органів, правосвідомості всього населення краї-
ни, що виражає рівень розвитку права і правосвідомості, їх місце в житті суспільства, засвоєння 
правових цінностей, їх реалізацію на практиці, здійснення вимог верховенства права [7, с. 5]. 

Правова культура — частина загальної культури суспільства, правовий стан суспільства, пра-
вові цінності, створені людьми за всю історію розвитку права, якість юридичних форм, норм та 
інститутів у їх реальному функціонуванні. Показниками правової культури суспільства є рівень 
правосвідомості, стан законодавства, законності та правопорядку, юридичної практики [8, с. 101]. 

У зазначених поняттях простежується акцент на дотриманні та нормативному закріпленні з 
боку держави прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності. Визначення правової куль-
тури, яке містить характеристику демократичного розвитку суспільства, належить філософсько-
правовим дослідженням ученого-юриста С. Алексєєва. Правова культура, на його думку, — це 
«юридичне багатство, яке виражене у досягнутому рівні розвитку регулятивних якостей права, 
накопичених правових цінностей, тих особливостей права, юридичної техніки, які належать до 
духовної культури, до правового прогресу, адже правова культура реально виражає соціальну цін-
ність права, правовий прогрес» [9, с. 237]. 

Як відомо, для аналізу розвитку правової культури прийнято розрізняти відкриті та закриті 
типи правової культури. Належність того чи іншого суспільства до одного із цих типів правової 
культури визначається специфікою функціонування політико-правової системи країни, особли-
востями національного політичного режиму та своєрідністю правових традицій. Так, для сучас-
них європейських демократій, у тому числі й України, характерні відкриті правові культури, які у 
своєму розвитку взаємодіють з іншими правовими культурами, сприймаючи, опрацьовуючи і за-
кріплюючи для себе надбання інших правових традицій, що в результаті обумовлює універсаліза-
цію національних правових культур, поступове перетворення їх у демократичну правову культуру. 
Закриті правові культури важче вступають у діалог з іншими правовими традиціями, обмежують 
сприйняття досягнень інших правових культур та стверджують власний правовий розвиток як 
єдино правильний і безпомилковий. Закриті правові культури характерні для країн ісламського 
світу, а також для більшості країн з авторитарним і тоталітарним політичними режимами.

Л. Макаренко зазначає, що сьогодення пов’язує в єдиний соціально-духовний вузол культуру 
(цінності життя), історію (долю народу) та націю (історичну особистість народу). Культура транс-
формує історичний досвід у цінності життя [10, с. 234]. 



263• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Макеєва О. М. правова культура: ціннісний вимір в умовах інтеграційних процесів

Труднощі становлення системи цінностей в Україні — на структурному чи функціональному, 
владному чи виконавчому, державному чи регіональному, колективному чи особистісному рів-
нях — багато в чому зумовлені відсутністю правової культури. Через те і вітчизняні політики, і 
пересічні громадяни, самі того не помічаючи, мислять і діють згідно з імперативами та стерео-
типами правової культури, яка склалася ще в радянському суспільстві багато десятиріч тому. Не-
зважаючи на те, що як цілісна парадигма ця культура більше не існує, усе ж таки процес її розпаду 
і трансформування може затягтися на довгі роки. 

У сучасному українському суспільстві все частіше спостерігаються вияви неповаги до законів, 
правових норм, державних органів та посадових осіб. Це зумовлено передусім тим, що у сучасних 
умовах у свідомості людей знижується авторитет права та держави. Цьому сприяють події, що 
пов’язані з протистоянням різних держав, влади та представників великого бізнесу, гілок влади, 
влади і громадянського суспільства. У результаті чого відсутня чітка система і програма дій щодо 
функціонування всієї економічної, політичної та правової системи суспільства; програма право-
вої освіти суспільства. 

У процесі дослідження правової культури та аналізу її впливу на розвиток правової системи 
найважливіше місце відводиться цінностям, оскільки вони безпосередньо впливають на інтереси 
і цілі окремого індивіда, їх груп і суспільства загалом. На думку І. Яковюк, правова культура — це 
соціальний організм, що постійно еволюціонує. Інколи її порівнюють із величезною лаборато-
рією, в якій створюється масштабна система цінностей. Правова культура характеризується ство-
ренням, утвердженням, зберіганням і трансляцією правових цінностей [13, с. 649]. 

Завдяки наданню необхідним правовим явищам ціннісного змісту здійснюється формуван-
ня аксіологічного змісту правової культури, який характеризує рівень правового розвитку сус-
пільства. Наприклад, велике значення має соціальна цінність юридичних прав та обов’язків, які 
формують позитивне ставлення до права, законності, правопорядку, забезпечують соціальну по-
ведінку у правовій сфері, є методами правового регулювання суспільних відносин, заснованих на 
інтелектуально-психологічному ставленні громадян до правопорядку [14, с. 75–76]. 

Становлення правової системи України стало наслідком формування в українському сус-
пільстві нових правових цінностей, які позитивно вплинули на збагачення правового просто-
ру, формування і розвиток правової культури. Основними з них є: створення засад демокра-
тичного життя; конституційне закріплення нової системи політичного державного устрою; 
проголошення України правовою державою, де права і свободи людини визначають зміст і 
діяльність держави. 

На думку С. Максимова, у понятті «правова культура», порівняно з поняттям «правова систе-
ма», акцент зміщується з інституційних моментів на момент ціннісний. Правова культура — це 
перш за все момент цінностей та ідеалів. Хоча, безумовно, ці цінності та ідеали втілюються у пра-
восвідомості, діяльності суб’єктів права, правових текстах і процедурах [15, с. 16]. 

Розвиток і вдосконалення національних правових систем залежить від взаємодії з іншими пра-
вовими системами, внаслідок якої відбувається запозичення, вдосконалення, скасування тих чи 
інших інститутів, принципів права. Ці процеси можливі завдяки існуванню загально цивілізацій-
ної правової культури, яка є основою, що сприяє, з одного боку, взаємодії культур, а з другого — 
дозволяє національним правовим культурам зберігати їхню своєрідність [16, с. 7–8]. 

Як відомо, українська правова система орієнтується на європейські цінності, що спрямовані 
на побудову світу справедливості, заснованого на принципі цілісності людської гідності. При-
нагідно зазначимо, що бурхливий та суперечливий розвиток європи, її поліетнічність сприяли 
тому, що європейські цінності сформувались як продукт декількох великих релігійних і філософ-
ських традицій. Жорстокі війни та катаклізми формували гуманістичний підхід до людини, люд-
ського життя і здоров’я. Підґрунтя такої популярності європейських цінностей у тому, що най-
важливішою цінністю європейського суспільства стала людська гідність, людина як особистість 
та індивідуум. Відповідно до європейських стандартів максимально наближеним до ідеального є 
таке суспільство, в якому створені належні умови, що мають забезпечити усім громадянам рівні 
можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення приватних і 
публічних цілей як умови реалізації найголовнішої потреби особистості — потреби в самовизна-
ченні та самоствердженні. Політична, моральна та суспільна безпека і свобода кожної особистос-
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ті — важливий елемент європейських цінностей. Саме такі правові цінності, на наше переконан-
ня, повинні стати засадами вітчизняної правової культури. 

Таким чином, правова культура — це сукупність правових цінностей, якісний стан розвитку та 
функціонування правової системи; відображає рівень взаємовідносин суб’єктів у правовій сфері. 
Правові цінності визначають характер та способи учасників правовідносин у правовій сфері, сус-
пільстві, політиці, державному управлінні. 

європейський досвід ставлення до людини як найвищої цінності, пріоритет загальнолюд-
ських цінностей є важливим для реалізації в Україні, що має відбуватися через трансформацію 
свідомості та правової культури в українському суспільстві, через розуміння того, що мають бути 
забезпечені такі цінності, як відповідальність особи та держави, визнання людини, її прав і сво-
бод найважливішою цінністю, ефективна система соціального захисту. Сьогодні, на нашу думку, 
потрібна системна діяльність держави та громадянського суспільства зі створення і формуван-
ня ціннісної системи суспільства, забезпечивши діалог та примирення у суспільстві громадян, 
які належать до різних ціннісних сегментів, адже цінності не тільки опосередковано визначають 
структуру суспільства, а й формують систему узгодженості всередині нього. При цьому важливим 
є те, щоб право сприймалося не як абстрактна цінність, а й позитивно оцінювалося громадянами. 

Отже, на сучасному етапі розвитку України відповідний рівень правової культури суспільства 
повинен забезпечити демократичний розвиток держави, формування духовних і правових цін-
ностей, засвоєння їх громадянами та запобігання проявам правового нігілізму. Державні інститу-
ції, кожен громадянин повинні зробити свій внесок у формування загальнолюдських та правових 
цінностей, адже їх утвердження відбувається на рівні взаємодії «індивід — соціум  — держава», 
де правова культура як сукупність правових цінностей формує цілісну та єдину ціннісну систему 
суспільства. 
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макеєва О. м. правова культура: ціннісний вимір в умовах інтеграційних процесів
У статті досліджується аксіологічний підхід до вивчення правової культури. Розглядаються ціннісні 

характеристики правової культури в умовах інтеграційних процесів у сучасній Україні. Наголошується 
на ключовій ролі правової культури у забезпеченні функціонування правової системи, розвитку мо-
рального потенціалу суспільства, утвердженні демократичних правових цінностей.

Ключові слова: право, правова система, правова культура, цінності. 

макеева Е. н. правовая культура: ценностное измерение в условиях интеграционных процессов
В статье исследуется аксиологический подход к изучению правовой культуры. Рассматриваются 

ценностные характеристики правовой культуры в условиях интеграционных процессов в современ-
ной Украине. Подчеркивается ключевая роль правовой культуры в обеспечении функционирования 
правовой системы, развитии нравственного потенциала общества, утверждении демократических 
правовых ценностей.

Ключевые слова: право, правовая система, правовая культура, ценности.

Makeieva О. Legal culture: the value dimension in conditions of integration processes
In the article the axiological approach to study legal culture is investigated. The valuable characteristics of 

legal culture in the integration processes in modern Ukraine are analized and considered. The author focused 
her attention on the key role of legal culture to ensure the functioning of the legal system, the development of 
moral potential of the society, promote democratic legal values.

Key words: law, a legal system, legal culture, values.
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ОКРЕмІ АСпЕКТИ  
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Будь-яка соціально-політична спільнота є особливою, детермінованою процесами культуро-
генезу системою зв’язків сучасності з минулим, за допомогою яких відбувається формування 

юридичного досвіду. При цьому соціальні цінності накопичуються під впливом геополітичних, 
економічних, соціокультурних та релігійних факторів. Така внутрішня, діюча у межах конкрет-
ної національної культури, система передачі політико-правових цінностей може бути визначе-
на як національна політико-правова традиція. Крім того, глобалізаційні та інтеграційні процеси 
спричиняють зближення різних правових систем, тому дослідження особливостей юридичного 
мислення різних народів і культур, що ґрунтується на конкретній правовій традиції, є на часі та 
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обумовлюється необхідністю узгодження праворозуміння, законодавства, правотворчості різних 
країн і правових систем. З огляду на зазначене вище, виникає необхідність у дослідженні політи-
ко-правових перетворень з урахування релігійно-правового традиціоналізму у досвіді формуван-
ня і становлення національної правової системи.

Теоретичні напрацювання щодо природи, визначення релігійно-правового традиціоналізму, 
його осмислення як складового елемента правової системи накопичені у різних галузях знань. 
Так, незважаючи на існуючий достатній дослідний матеріал у класичній соціальній філософії, 
необхідно зазначити, що феномен політико-правової традиції, у сучасному її розумінні, почав 
інтер претуватися у Новітній час західною соціологією та етнографією. При цьому головним чи-
ном увага вчених, наприклад, М. Вебера [1], Л. Деспре, П. Штомпки [2] та інших, зосереджува-
лася на аналізі статичних і динамічних аспектів традиції. Що ж стосується юриспруденції, то пи-
тання традиціоналізму стосовно політико-правової сфери досліджувалося переважно як феномен 
правової культури [3; 4]. Крім того, праці вітчизняних і зарубіжних учених-правознавців, напри-
клад, В. Дудченко [5], Ю. Лободи [6], В. Нерсесянц [7], Ю. Оборотова [8], С. Павлова [9], О. Ска-
кун [10] та інших щодо висвітлення окремих аспектів релігійно-правового традиціоналізму пере-
важно присвячені аналізу суміжних політико-правових явищ, зокрема, правовій та політичній 
ідеології, правовій системі, правосвідомості, правовим традиціям і традиціям у праві тощо. Тобто 
у вітчизняному загальнотеоретичному правознавстві поки що не приділено достатньої уваги до-
слідженню концептуально-методологічних засад аналізу конкретно-історичної сутності правової 
системи України, яке б передбачало вироблення таких категорій і понять, в яких на теоретичному 
рівні адекватно відображена конкретно-історична специфіка розвитку вітчизняної правової сис-
теми з урахуванням впливу релігійно-правового традиціоналізму як в історії українського народу, 
так і сучасної правової дійсності.

Сучасна юридична наука, як вітчизняна, так і зарубіжна, передбачає наявність плюраліс-
тичних підходів до розуміння такого феномену, як «правова система». Наприклад, з точки зору 
В. Люба шица, А. Мордовцева, О. Мамичева, правову систему можна визначити як цілісний 
комплекс правових явищ, обумовлених особливостями розвитку конкретного суспільства, різ-
ними факторами (об’єктивними і суб’єктивними, закономірними та випадковими) соціальної та 
політичної еволюції, усвідомленої суб’єктами суспільних відносин та їх організаціями (держав-
ними, недержавними політичними і неполітичними), та використовуваної ними для досягнення 
певних цілей [11, с. 203]. Н. Оніщенко вважає, що правова система — це об’єктивне історично 
закономірне явище, що включає право, законодавство, суб’єктивні права та обов’язки, юридич-
ну діяльність, юридичні установи, правову свідомість та правову культуру [12, с. 16]. На думку 
В. Синюкова, правову систему необхідно визначати як соціальну організацію, яка включає також 
основні компоненти національної правової культури. Українські вчені зазначають, що елемен-
тами, які входять до правової системи, переважно є система права, правова політика, правова 
ідеологія і юридична (правова) практика, зокрема правотворча, правозастосовна, правоохоронна  
[13, с. 167]. Також поряд з елементами, які вони зазначають, до правової системи входять спо-
ріднені з нею явища: норми і принципи міжнародного права, соціальні норми, зокрема, релігійні 
норми та релігійно-правові традиції, санкціоновані державою.

У правовій системі поєднано природні прагнення людей з їх думками, почуттями, правови-
ми традиціями й арсеналом техніко-юридичних засобів, із вчинками й діяльністю їх об’єднань. 
Саме цим пояснюється можливість поєднання у правовій системі різних правових явищ, багато-
аспектність станів, а також труднощі їх пізнання і класифікація. При аналізі генезису правової 
системи не слід абсолютизувати ні матеріальні, ні державно політичні обставини. В її становлен-
ні, розвитку та функціонуванні велике значення мають властиві певному соціуму духовно-куль-
турні цінності, типовий образ мислення і стандарти поведінки, морально-релігійні установки, 
закріплені у релігійно-правових традиціях та релігійних нормах, властиві народу, нації та етносу 
історико-психологічні риси характеру людей та їх побуту, звичаїв і звичок. Формуючи підходи та 
методи з удосконалення і поновлення правової системи, ці моменти неможливо залишати поза 
увагою. До того ж необхідно враховувати певні риси української правової системи, зумовлені 
національними особливостями. Тобто удосконалення вітчизняної правової системи передбачає 
глибоке дослідження закономірностей і тенденцій розвитку не тільки окремих правових сімей, 
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а й національної правової системи з урахуванням національних правових та релігійно-норматив-
них традицій [14, с. 60–63]. Правова система відображає стан цілісності комплексу юридичних 
явищ, тоді як релігійно-нормативні традиції — цілісно-якісний аспект правової реальності, інди-
відуальність певної правової системи. Цим пояснюється автономність правової системи, яка за-
безпечується безпосередньо наявністю саме релігійно-нормативних традицій, за допомогою яких 
відбувається стереотипізація правового досвіду та його передання іншим поколінням. Тобто те, 
що не доцільне, не властиве для конкретних умов і не підлягає соціальній адаптації — не включа-
ється до складу структурних елементів національної правової системи.

Національна правова система належить до слов’янської сім’ї права, яка відображає цілісний 
правовий феномен, що має глибоке національне, духовне, історичне та спеціальне юридичне 
підґрунтя у правовій культурі України [13, с. 19]. В її основі — духовне, релігійно-нормативне 
надбання Візантії, а не Ватикану. Якщо романо-германська правова ментальність заснована на 
протестантизмі, мусульманська — на ісламі, то українська — на православ’ї, з акцентом не на 
світському життєвому розумінні Бога та людини (як у католицизмі), а на духовному житті люди-
ни з відповідними релігійно-правовими й етичними нормами, релігійно-правовими традиціями. 
При цьому відбувається релігійно-нормативна регламентація суспільно-політичної організації 
суспільства та його устрою з відповідним проявом принципів релігійно-нормативних традицій 
у процесі формування і становлення національних правових традицій.

Необхідно зазначити, що поняття «традиціоналізм» як підхід у дослідженні соціально-право-
вих явищ загалом та правової системи зокрема, попередньо був сформований як соціально-фі-
лософський напрям, в основі якого уявлення про існування певної «початкової традиції», в якій 
втілюється загальний, космічний сенс світобудови і яка в процесі історичного розвитку реалізу-
ється через конкретні етнокультурні та релігійні форми [15, с. 25–27]. Будь-яка релігійна систе-
ма містить не тільки уявлення про світобудову, а й визначає та регламентує суспільно-політич-
ний устрій, тому традиціоналізм як напрям пізнання соціально-правових явищ спрямований на 
синтез усіх духовних і релігійно-правових традицій. Сутність традиції полягає в тому, що певні 
суспільні відносини (політична та суспільна системи, форма суспільних відносин, суспільна ак-
тивність чи суспільна пасивність, бездія) набувають історичної стійкості, повторення та є доміну-
ючим типом поведінки для суб’єктів суспільних відносин різних поколінь. Традиція, незалежно 
від її виду, особливостей, соціального спрямування та зв’язку із прогресом не існує окремо від 
конкретного історичного етапу розвитку суспільства, умов його формування, прояву та функці-
онування. Вона є результатом синтезу історичного типу суспільства, джерел права, релігійних і 
правових норм, економічних, соціально-політичних, релігійних та інших умов розвитку.

Місце та значення релігійно-правового традиціоналізму як елемента системи національної 
політико-правової традиції у суспільстві та правової системи загалом, розкривається через ви-
знання релігійно-правового традиціоналізму як фактора, що забезпечує стабільність суспільного 
порядку, сприяє збереженню соціальною системою своїх особливих ознак та є умовою національ-
но-політичної самоідентифікації соціуму. Тобто релігійно-правові традиції як елементи право-
вої системи є специфічним механізмом передачі релігійно-нормативного, соціально-історичного 
досвіду, який стримує деструктивний вплив зовнішніх факторів та забезпечує їх адаптацію до реа-
лій національного права.

Дослідження і пізнання правової системи через феномен релігійно-правової традиції є ефек-
тивним з огляду на існування певної наступності та поступового розвитку соціально-правових 
явищ з існуючим стійким зв’язком між соціально-історичними передумовами та подальшим роз-
витком нормативно-регулятивної системи [16, с. 71–75]. Релігійно-правова традиція є систем-
ним явищем, структурно-змістовними компонентами якого є взаємопов’язані та взаємообумов-
лені релігійні норми й традиції формування і функціонування держави та права.

Релігійно-правова традиція має розглядатися у єдності форми та змісту. При цьому формаль-
на сторона релігійно-правової традиції менше зазнає змін, адже вона відображає сталі релігій-
но-правові та політико-правові зв’язки, сприяє збереженню і закріпленню соціально корисно-
го історичного досвіду розвитку політико-правової системи. Детермінація статичного підґрунтя 
релігійно-правової традиції відбувається через комплексний вплив геополітичних, економічних 
та соціокультурних факторів. Змістовний бік релігійно-правової традиції становлять релігій-
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ні норми, релігійно-правові та політичні відносини, які розвиваються, змінюються та характе-
ризують динаміку існування правової системи загалом. Соціальна динаміка відображає процес 
змін соціальних явищ, його обумовленість, спрямування та послідовність; визначає фактори, що 
впливають на такі зміни, закономірності пристосування суб’єкта до нових суспільних відносин, 
тобто визначається історична мінливість релігійно-правової традиції. Важливим детермінуючим 
фактором, що історично впливає на розвиток релігійно-правових традицій вітчизняної правової 
системи, є взаємодія національної правової системи з іншими правовими культурами, передусім 
із західною традицією права.

Правова культура та правосвідомість є невід’ємними передумовами у формуванні правової 
держави. Високий рівень правової культури суспільства дозволяє досягти компромісу публічних 
і приватних інтересів у системі правового регулювання суспільних відносин, забезпечити рівно-
вагу правових інтересів держави та суспільства, гарантувати права і свободи особистості, захист 
прав та свобод від будь-яких протиправних дій. Правова культура та релігійно-правова тради-
ція мають розглядатись як статична і динамічна складова розвитку правової системи [16, с. 81]. 
Правова культура є результатом соціально-юридичної діяльності, вираженої у правових нормах, 
цінностях, інститутах, станах та формах, які у сукупності виконують функцію соціально-правової 
орієнтації суб’єкта суспільних відносин у процесі правотворчості та реалізації права. При цьому 
релігійно-правова традиція постає як особлива, детермінована процесами культурогенезу сис-
тема зв’язків сучасності та минулого, за результатами якого відбувається певний відбір, стерио-
типізація юридичного досвіду та передання правових стереотипів з метою відтворення у межах 
правової культури іншої правової системи.

Релігійно-правовий традиціоналізм як механізм функціонування правової культури є особ-
ливою системою зв’язку сучасності та минулого, за допомогою якого здійснюється формування 
і закріплення юридичного досвіду та передання релігійно-нормативних стереотипів поведінки 
суб’єктів суспільних відносин, детермінуючих особливостей національної правової та політичної 
систем. Сформована у межах відповідної правової культури, релігійно-правова традиція обумов-
люється національно-етнічними факторами та є необхідною умовою формування національної 
правової системи, яка є інституційною складовою політико-правового феномену. Крім того, релі-
гійно-нормативний традиціоналізм як різновид підходу у праворозумінні надає можливість роз-
крити сутність права, використовуючи тісний зв’язок правових норм зі звичаями, традиціями, 
релігійними нормами, які обумовлені впливом усього комплексу національно-духовних і релігій-
них факторів, що не залежать від волевиявлення людини, чим пояснюється національна самобут-
ність правосприйняття. Так, наприклад, правова норма діючого позитивного права, що містить 
у диспозиції змістовний орієнтир на релігійне правило поведінки суб’єкта суспільних відносин, 
закріплює певний вид заборони, який є санкцією релігійної норми, але при цьому не створює 
релігійного ідеалу чи релігійної догми.

У процесі соціально-політичного розвитку людства релігійно-нормативний традиціоналізм 
свідчить про наявність стійкої тенденції до взаємозв’язку політико-правових культур, закріп-
люючи та передаючи соціально-корисну інформації (цінності, ідеали, правила поведінки, узви-
чаєння тощо) у межах певної політико-правової культури. У результаті таких соціально-інте-
граційних процесів відбувається удосконалення системи соціально-нормативного регулювання 
та впорядкування суспільних відносин, а отже, і правової системи в цілому. Правова культура, 
суспільна правосвідомість і національна правова ідеологія, не заперечуючи досягнення інших 
правових культур, разом із тим надає їм такого соціально-нормативного значення і цінності, що 
обумовлені та узгодженні із сутністю релігійно-нормативного традиціоналізму [17, с. 102]. Тобто 
загальнолюдські цінності, державні ідеали інших культур мають оцінюватися крізь призму ре-
лігійно-нормативних (духовних) традиційних начал національної правової культури. Різні релі-
гійно-нормативні цінності втілюються у правовій свідомості та юридично закріплюються у по-
зитивному праві. Релігійно-правові традиції можуть, у безпосередній чи опосередкованій формі, 
бути закріплені у політичній декларації, впливати на процес прийняття рішень, бути підґрунтям 
правового виховання, впливати на вибір способу вирішення юридичних конфліктів. Саме за та-
ких умов вони набудуть конструктивного значення і гармонійного сприйняття суспільством. Ре-
лігійно-правові традиції, формуючи ціннісні орієнтири у правотворчій, правозастосовній, пра-



269• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Міма І. В. Окремі аспекти релігійно-правового традиціоналізму як методологічної основи пізнання…

воохоронній діяльності, можуть впливати на визначення загального спрямування національної 
політико-правової традиції.

Отже, релігійно-правовий традиціоналізм впливає на розвиток національної правової системи 
через закріплення пріоритету духовно-моральних основ у праворозумінні, тобто в оцінці права з 
точки зору його справедливості. В умовах глобалізації відбувається становлення наднаціональної 
правової культури, у межах якої відбуваються інтеграційні процесі та формування узагаль нюючого 
юридичного досвіду в межах національних правових культур, із закріпленням соціальної інфор-
мації від одного покоління до іншого. При цьому відбувається синтез правових і релігійних норм, 
національного політичного та юридичного досвіду, а також формування загально цивілізаційної 
політико-правової культури. 
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міма І. в. Окремі аспекти релігійно-правового традиціоналізму як методологічної основи пізнання на-
ціональної правової системи

Досліджено теоретичні аспекти релігійно-правового традиціоналізму як методологічного спосібу 
встановлення наступності у праві та поступовості розвитку соціально-правових явищ з огляду на со-
ціально-філософські основи пізнання національної правової системи. Феномен релігійно-правового 
традиціоналізму необхідно розглядати у контексті становлення та розвитку правової системи через 
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співвідношення правових і релігійних норм, релігійно-правових традицій, джерел права; у процесі ге-
незису та еволюції національної правової системи, правової культури, суспільної правосвідомості, яка 
характеризується національно-етнічними, конфесійними особливостями. 

Ключові слова: правова система, правова культура, правові традиції, релігійно-правові традиції, ре-
лігійні норми, релігійно-правовий традиціоналізм.

мима И. в. некоторые аспекты религиозно-правового традиционализма как методологической основы 
познания национальной правовой системы

Исследовано теоретические аспекты религиозно-правового традиционализма как методологичес-
кого способа формирования преемственности в праве и последовательности развития социально-
правовых явлений с точки зрения социально-философских основ познания национальной правовой 
системы. Феномен религиозно-правового традиционализма необходимо рассматривать в кон тексте 
становления и развития правовой системы через соотношение правовых и религиозных норм, 
религиозно-правовых традиций, источников права, в процессе генезиса и эволюции национальной 
правовой системы, правовой культуры, общественного правосознания, которое характеризуется 
национально-этническими, конфессиональными особенностями.

Ключевые слова: правовая система, правовая культура, правовые традиции, религиозно-правовые 
традиции, религиозные нормы, религиозно-правовой традиционализм.

Mima I. Some aspects of religious traditionalism law as a methodological foundations of knowledge 
of the national legal system

Theoretical aspects of religious law traditionalism as a methodological way to establish continuity in 
law and gradual development of social and legal phenomena due to social and philosophical foundations 
of knowledge of the national legal system. Religious legal tradition is a systemic phenomenon, structural 
and substantive components are interconnected and interdependent religious norms and traditions of the 
formation and functioning of the state and law. Religious legal tradition is considered as a unity of form and 
content. This formal party religious and legal traditions, to a lesser extent changing, because it contributes to 
the preservation and consolidation of socially historical experience of political and legal system. Of the content 
of religious and legal traditions constitute religious norms, religious, legal and political relations that are 
developing and changing dynamics determine the existence of the legal system as a whole. For this reason, the 
phenomenon of religious traditionalism law should be seen in the context of the formation and development 
of the legal system by the ratio of legal and religious norms, religious and legal traditions, sources of law; 
in the genesis and evolution of the national legal system, legal culture, social justice, defined by ethnic and 
religious characteristics.

Key words: legal system, legal culture, legal traditions, religious-legal traditions, religious norms, religious-
legal traditionalism.
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ГЕРмЕнЕвТИЧнИЙ пІДхІД  
ДО ЗАСТОСУвАннЯ ЄвРОпЕЙСьКИх СТАнДАРТІв  

в УКРАЇнІ

європейський вибір, зроблений українським народом та проголошений на найвищому полі-
тичному рівні, потребує суттєвих зусиль і вагомих змін, зокрема в Україні.

Однією з передумов реалізації та досягнення мети України — членства в європейських струк-
турах — є адаптація вітчизняної правової системи до європейського правового простору. 

Шлях до європи — це шлях забезпечення свободи людини в умовах державної організації, 
піднесення її гідності, економічного процвітання та соціальної захищеності, захисту і гарантій 
фундаментальних прав і свобод. Це шлях до верховенства права.

Адаптація як комплексний процес, що передбачає здійснення порівняльно-правового аналізу 
відповідності правової системи України європейському законодавству, узгодження українського 
законодавства і практики його застосування із правовими нормами і стандартами європейського 
Союзу (далі — єС), врахування положень законодавства єС при розробці проектів норматив-
но-правових актів тощо вимагає значних зусиль як з боку представників державної влади, так і 
юридичної науки.

У юридичній науці проблемам інтеграції та гармонізації законодавства України з міжнарод-
ним правом присвячена значна кількість наукових досліджень таких учених, як Ю. Грошевий, 
В. Денисов, Ю. Капіца, Н. Малишева, В. Муравйов, В. Опришко, В. Тацій, Г. Удовенко, В. Чу-
барєв та ін. Науковці розглядають, зокрема, стан і роль адаптації українського законодавства до 
європейських стандартів та вплив цього процесу на поглиблення інтеграційних процесів України.

Особливого значення у цьому контексті набувають питання з’ясування змісту правового мате-
ріалу та однозначного його розуміння. Одним зі способів вказаного є тлумачення правових норм.

Мата статті полягає у дослідження ролі юридичної герменевтики у процесі застосування євро-
пейських стандартів в Україні. Юридична герменевтика покликана з’ясувати сенс норми, вира-
женої в тексті, щоб транслювати його, наблизити до практичних ситуацій настільки, щоб не за-
лишилося сумнівів щодо норми, яка тлумачиться, і полегшити її впровадження. 

У науковій літературі під тлумаченням норм права розуміють діяльність органів держави, поса-
дових осіб, громадських організацій, окремих громадян, що спрямована на встановлення змісту 
норм права. Розробка нових юридичних приписів неможлива без тлумачення, оскільки у розви-
неній системі законодавства більшість норм так чи інакше пов’язана з вже існуючими законодав-
чими положеннями. Важливе значення має тлумачення і для створення зводів законів, зібрань 
і довідників із законодавства, для обліку нормативних актів. Процес тлумачення неминучий 
при реалізації правових норм органами суду, прокуратури, арбітражу, інших державних органів, 
при укладанні угод і договорів господарюючими структурами, в діяльності партій, громадських 
об’єднань, при здійсненні громадянами юридично значущих дій тощо.

Тлумачення права (закону) посідає важливе місце у складних процесах впливу права на життя, 
взаємодії закону з реальними відносинами, з вчинками людей, із розумінням і засвоєнням ними 
юридичних норм. І що особливо суттєво — саме в тлумаченні права необхідно бачити призму 
юридичних знань в їх співвідношенні з правовим життям і юридичною практикою. Тому помил-
ковим є твердження про те, що необхідність тлумачення закону виникає лише у випадку неяснос-
тей у тексті, неточностей або за потреби особливого застосування закону. Тлумачення закону 
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є основною ланкою в процесі застосування права — в процесі аналізу юридичних норм, правової 
кваліфікації та винесення рішення [1, с. 163]. 

З огляду на це герменевтичному зрізові має піддаватися перехід норм міжнародного права з 
одного стану в інший, який здебільшого не відбувається як простий акт держави, що посвідчує її 
дію у внутрішньому праві. Це досить складний і певною мірою суперечливий процес, пов’язаний 
із встановленням, головним чином, судами, змісту міжнародного права, у тому числі при необхід-
ності й звичаєвого права, яке має стати частиною національного права, і тільки як такого, тобто 
витлумаченого права, яке діє та застосовується у державі [2, с. 67].   

Застосування практики європейського суду з прав людини (далі — Суд)  — це рушійний апарат 
до демократії європейського ґатунку, однак його діяльність не є панацеєю від усіх наших проблем 
та негараздів у сфері захисту прав людини, а деякі його рішення є дискусійними і надто обереж-
ними; переваги розгляду та розуміння юридичної природи цих прав крізь призму його діяльності 
є очевидними і мають неабияке теоретичне та практичне значення переважно для органів судової 
влади.

Проблема взаємодії міжнародного та національного права є однією з найбільш важливих і 
складних проблем юриспруденції. Неухильно росте її практичне значення для державних органів 
загалом і для кожної людини зокрема.

Поглиблення взаємодії міжнародного права з національним правом визначається інтернаціо-
налізацією суспільного життя. Взаємозалежність та єдність світу вимагають, щоб національні по-
літико-правові системи будувалися як частини єдиної глобальної системи, щоб вони були здатні 
взаємодіяти одна з одною та з системою міжнародних зв’язків загалом [3, с. 115–116].  

Україна як суб’єкт міжнародного права з самого початку суверенного розвитку і побудови дер-
жавності приділяє належну увагу питанням імплементації норм міжнародного права.

Так, у розділі Х Декларації про державний суверенітет України, що прийнята Верховною Ра-
дою України 16 липня 1990 р., встановлено, що Україна «виступає рівноправним учасником між-
народного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, без-
посередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Україна 
визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм 
міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права».

Розвиваючи ці головні положення імплементації основних норм і принципів міжнародного 
права, прийняті пізніше закони України створили певний механізм імплементації шляхом вико-
ристання всіх її форм [4, с. 124–125].  

Сьогодні українці досить активно висловлюються за європейський вибір (за різними соціо-
логічними опитуваннями, близько 60 % населення). Водночас існує неоднозначне ставлення до 
європейських демократичних цінностей. Права людини цікавлять частину українських громадян 
передусім з позицій того, які блага можна отримати від держави, але при цьому вони мало задуму-
ються, що самі можуть зробити для досягнення загальних інтересів. Тому, якщо держава певною 
мірою виконує свої обов’язки перед громадянами, то громадяни-патерналісти вважають, що пра-
ва людини можна й не захищати [5].  

Одним зі шляхів гармонізації законодавства України з міжнародним правом є імплементація 
міжнародно-правових норм у внутрішньому законодавстві. Але не все, що диктує нам європей-
ська спільнота, позитивно сприймається нашим суспільством. Потрібно, щоб подібні норми дія-
ли, працювали та відповідали правовим цінностям сучасного суспільства. 

Імплементації стандартів єС в національне законодавство надзвичайно важливий процес.  
Однак Україна має обережно підходити до нього, зокрема у сфері антидискримінаційного за-
конодавства, не допускаючи при цьому легалізації аморальних явищ, що суперечать духовним і 
сімейним цінностям, які формувалися в українського народу протягом епох, історичним надбан-
ням, власним традиціям, культурі, світосприйняттю тощо. 

Крім того, імплементація правових норм європейських стандартів у національне законодав-
ство має відбуватися у певних напрямах суспільного життя поступово та вивірено, з урахуванням 
усіх аспектів причинно-наслідкової реакції суспільства, і в цьому надзвичайно важливу роль віді-
грає герменевтичний підхід до правових норм міжнародного права, «якісне» тлумачення право-
вих норм.
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На сьогодні одними з найактуальніших для вітчизняної науки та практики є питання, пов’язані 
з тлумаченням норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція). Це пояснюється, по-перше, нагальною необхідністю впровадження конвенційних стандар-
тів до національної правової системи, по-друге, абстрактністю її норм, що вимагає їх постійного 
тлумачення, і передусім з боку Суду. Недаремно відомий англійський дослідник європейської 
системи захисту прав людини Дж. Макбрайд наголошував: «є річ, яку має чітко усвідомити ко-
жен, хто прагне застосувати європейську конвенцію з прав людини: що самe лише ознайомлення 
з текстом положень Конвенції не дає змоги збагнути весь її сенс. Адже попри існування різнома-
нітних підходів, з яких можна скористатися, беручись тлумачити юридичні тексти, лише той, що 
відповідає обраному європейським судом з прав людини, гарантуватиме застосування цих по-
ложень відповідно до міжнародних зобов’язань щодо забезпечення визначених у Конвенції прав 
і свобод. Підхід Суду виявляємо у його рішеннях у справах, взятих ним до розгляду, та в усій його 
практиці, що внаслідок цього постала» [6, с. 124–126].

Результативність принципу ефективного тлумачення Конвенції також виявляється у тому, 
що він дозволяє найкращим чином пристосувати її положення до соціальних умов, які постійно 
змінюються. Цей принцип обумовлює так звану «динамічну», або «еволюційну», інтерпретацію 
конвенційних норм, що застосовується Судом. У його прецедентному праві вкоренилося поло-
ження про те, що Конвенція є «живим інструментом», який повинен тлумачитися «у світлі умов 
сьогодення». Ілюстрацією такого підходу Суду є справа «Marckx v. Belgium», в якій він розглядав 
проблему обмеження прав позашлюбної дитини. Як зазначено у рішенні, «на той час, коли Кон-
венція розроблялася, у багатьох європейських країнах вважалося допустимим і нормальним роз-
різняти “незаконну” та “законну” сім’ю. Проте у цьому випадку Суд наголошує на тому факті, що 
внутрішнє право переважної більшості держав — членів Ради європи розвивалося й продовжує 
розвиватися поряд з відповідними міжнародними документами у напрямі повного юридичного 
визнання максими “mater semper certa est” — мати завжди достовірно відома». Суд, таким чином, 
надав вирішального значення тим стандартам, які були загальновизнаними на момент розгляду 
справи, а не на момент прийняття Конвенції. 

Застосування принципу ефективного та динамічного тлумачення у процесі інтерпретації кон-
венційних норм у підсумку впливає на обсяг їх тлумачення. Так, у практиці Суду чітко просте-
жується тенденція до розширення прав і свобод людини та звуженого розуміння компетенції дер-
жав — учасниць Конвенції щодо обмеження прав і свобод людини. Водночас таке звуження прав 
держави неодмінно веде до розширення її обов’язків перед людиною, що дає підстави говорити 
про безпосередній «вихід» тлумачення норм за «обсягом» на зазначений принцип [6, с. 135].

Таким чином, із декількох можливих варіантів інтерпретації змісту правової норми для право-
застосування Судом обирається той, практична реалізація якого забезпечить найвищий рівень 
захисту прав та основних свобод людини, у тому числі й шляхом застосування належних меха-
нізмів їх поновлення. При цьому з метою забезпечення правової визначеності Суд у більшості 
випадків тлумачить Конвенцію в контексті своїх попередніх рішень, змінюючи свою практику 
лише в тих випадках, коли цього вимагає принцип динамічного тлумачення, який дозволяє за-
безпечити максимально ефективний захист прав людини та основоположних свобод в умовах 
постійної еволюції європейських стандартів у галузі прав людини. Суд протягом своєї півві-
кової діяльності із застосування Конвенції виробив низку принципів тлумачення її норм, які 
визначають основні засади, вихідні ідеї розуміння їх змісту. Ці принципи не тільки «співпра-
цюють» між собою, а й взаємодоповнюють один одного, що дає підставу вважати їх системою. 
Вивчення і дослідження цих принципів є важливим з точки зору підвищення ефективності та 
результативності правотлумачної діяльності як самого Суду, так і національних органів влади, 
що застосовують Конвенцію [6].

Отже, з огляду на викладене вище, юридична герменевтика є світоглядною засадою тлума-
чення права, оскільки має визначальну роль у пошуках висновків та положень, які сприяють 
удосконаленню процесу тлумачення юридичних текстів, що здійснюється завдяки розвинутому 
правовому світогляду. Особливостями герменевтичного підходу до впровадження європейських 
стандартів в Україні є такі: а) з’ясування дійсного змісту актів чи норм, що застосовуються в Украї-
ні; б) з’ясування особливостей правової системи України та її джерел права з іншою правовою 
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системою та системою джерел права; в) аналіз практики впровадження норм і правових актів, 
які регулюють аналогічні правовідносини; г) з’ясування відповідності адаптованих європейських 
зразків вітчизняному законодавству та національному менталітету і культурі.
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москаленко Я. л. Герменевтичний підхід до застосування європейських стандартів в Україні
У статті розкриваються тенденції застосування європейських стандартів в Україні, особливості імп-

лементації нових правових норм у національне законодавство під призмою вимог сьогодення. Акцен-
тується на важливості герменевтичного підходу до застосування європейських стандартів в Україні. 
Звертається увага на те, що імплементація європейських стандартів у національне законодавство є 
надзвичайно важливим процесом, який має свої властивості та критерії. Він має відбуватися в окре-
мих напрямах суспільного життя поступово та вивірено, з урахуванням причинно-наслідкової реак-
ції суспільства. Саме в цьому надзвичайно важливу роль відіграє герменевтичний підхід до правових 
норм міжнародного права. Якісне тлумачення правових норм міжнародного права — головний чин-
ник успішності та ефективності застосування європейських стандартів в Україні.

Ключові слова: герменевтика, європейські стандарти, право, тлумачення права, праворозуміння. 

москаленко Я. л. Герменевтический подход к применению европейских стандартов в Украине
В статье раскрываются тенденции применения европейских стандартов в Украине, особенности 

имплементации новых правовых норм в национальное законодательство под призмой требований 
настоящего. Акцентируется на важности герменевтического подхода к применению европейских 
стандартов в Украине. Обращается внимание на то, что имплементация европейских стандартов в на-
циональное законодательство является чрезвычайно важным процессом, имеет свои свойства и кри-
терии. Этот процесс должен проходить по отдельным направлениям общественной жизни постепенно 
и выверено, с учетом причинно-следственной реакции общества. Именно в этом чрезвычайно важ-
ную роль играет герменевтический подход к правовым нормам международного права. Качественное 
толкование правовых норм международного права — главный фактор успешности и эффективности 
применения европейских стандартов в Украине.

Ключевые слова: герменевтика, европейские стандарты, право, толкование права, правопонимание.

Moskalenko Ya. Hermeneutic approach to the use of European standards in Ukraine
The article reveals trends in the application of еuropean standards in Ukraine, particularly the 

implementation of new legal provisions into national law through the prism of the requirements of the present 
time. It emphasizes the importance of the hermeneutic approach to the application of еuropean standards in 
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Ukraine. Attention is drawn to the fact that the implementation of еuropean standards into national legislation 
is a critical process that has its own properties and criteria. This process should take place in certain areas of 
public life gradually weighted, taking into account the causal public reaction. It is in this extremely important 
role played by the hermeneutic approach to the legal norms of international law. A qualitative interpretation 
of the legal norms of international law — the main factor of success and effectiveness of еuropean standards 
in Ukraine.

Key words: hermeneutics, european standards, law, interpretation of the law, understanding.
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пРИнЦИп нАРОДнОГО СУвЕРЕнІТЕТУ  
ЯК ЦІннІСнО-пРАвОвА ЗАСАДА  

ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв в УКРАЇнІ

Посилений інтерес сучасних українських правознавців до механізмів інтеграційних процесів 
у світі та європейському Союзі (далі — єС) зумовлений революційними трансформаціями 

українського суспільств, коли найбільш гостро виявлялися політичні протистояння груп інте ресів 
як на міждержавному, так і на внутрішньодержавному рівні, і робляться спроби з боку політиків 
і деяких науковців піддати критиці, обмежити або нівелювати право народу як джерела і носія 
верховної влади вирішувати свою долю. Також актуальною є проблема обмежень державного су-
веренітету, зумовлена високим рівнем взаємозалежності держав у сучасній системі міжнародних 
відносин. 

Проблема відносин суверенних держав у межах єС вирішується шляхом «об’єднання суве-
ренітетів», тобто об’єднання своїх прав при прийнятті важливих рішень або делегування права 
прий няття рішення одному з органів єС, який ухвалює рішення більшістю голосів. При чому по-
зиція окремої країни-члена може бути не врахована. Проте прийняття рішень у найбільш ідеоло-
гічно чутливих сферах (наприклад, у сфері зовнішньої та безпекової політики) передбачає право 
вето для урядів країн — членів єС. Кожна з країн — членів єС має можливості відстоювати влас-
ний суверенітет. Показовим є приклад Польщі, яка напередодні підписання Лісабонської угоди. 
європейська зовнішня та безпекова політика, включно з її оборонною складовою, також демон-
струє можливості дотримання принципів державного суверенітету окремими країнами-членами. 
Так, Лісабонська угода містить так звану «клаузулу оборонної солідарності», тобто гарантує захист 
усім країнам-членам у випадку воєнної загрози, стихійного лиха, техногенної катастрофи тощо. 
Декілька країн — членів єС, що мають нейтральний статус, також підпадають під дію цього по-
ложення, не відмовляючись від свого нейтралітету [11]. 

Україна, яка не членом єС і перебуває у стані війни з Російською Федерацією (далі — РФ), 
залишається поза межами дії механізмів єС, що дозволяють ефективно відстоювати власний 
суверенітет. Тому сьогодні важлива ефективна реалізація принципу народного суверенітету, яка 
немож лива без докладного теоретичного дослідження обсягу і змісту цього поняття та його адек-
ватного закріплення у нормах конституційного права. Разом із тим досі не здійснено комплекс-
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ного аналізу обсягу і змісту поняття «народний суверенітет». Теорія і практика сучасного кон-
ституціоналізму, на нашу думку, вимагають якомога швидшого теоретичного осмислення цієї 
проблеми, що допоможе у майбутньому захистити пріоритетні інтереси українського народу та 
уникнути юридичних колізій у процесі удосконалення правового механізму взаємодії правових 
систем єС й інших країн та України. 

Проблемі обсягу і змісту поняття «народний суверенітет» присвячено чимало праць філосо-
фів, політологів та юристів, зокрема, найбільш відомими є класичні праці Ж. Бодена, Ф. Гізо, 
Г. Гроція, С. Дністрянського, А. Есмена, Г. Еллінека, І. Канта, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, 
Б. Спінози, М. Падуанського, Й. Фіхте, А Токвіля, Ф. Тарановського та ін.

Особливу цікавість, зважаючи на мету нашого дослідження, викликають праці М. Оріу [5], 
М. Палієнка; [6; 7] та сучасної дослідниці І. Куян [3], в яких здійснено детальний аналіз розвитку 
вчення про суверенітет, зокрема концепції народного суверенітету. 

Слід зазначати, що у переважній більшості сучасних чинних конституцій народний суверені-
тет розглядається як універсальна морально-етична та правова цінність.

Зокрема, ст. 5 чинної Конституції України проголошує: «Носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування». У статті 3 Конституції Республіки Франція зазна-
чено: «Національний суверенітет належить народу, який здійснює його через своїх представ-
ників і шляхом референдуму. Ніяка частина народу і ніяка окрема особа не можуть присвоїти 
собі його здійснення». Стаття 3 Конституції РФ проголошує, що носієм суверенітету і єдиними 
джерелом влади у РФ є народ, який здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи 
державної влади і місцевого самоврядування. Вищим безпосереднім виразом влади народу є ре-
ферендуми і вільні вибори. Ніхто не може привласнити владу в РФ, захоплення влади або при-
власнення владних повноважень переслідується федеральним законом. У статті 4 Конституції 
Республіки Польща зазначено: «Вeрхoвнa влaда в Peспубліці Пoльщa нaлeжить народу. Народ 
здійснює владу через своїх представників або безпосередньо». Стаття 2 Конституції Республіки 
Вірменія проголошує: «Влада в Республіці Вірменія належить народу. Свою владу народ здійс-
нює за допомогою вільних виборів, референдумів, а також через передбачені Конституцією 
державні органи, органи місцевого самоврядування та посадових осіб. Узурпація влади якоюсь 
організацією або особистістю є злочином». У статті 1 Конституції Сполучених Штатів Бразилії 
зазначено: «Вся влада виходить від народу і здійснюється від його імені». У статтях 3, 4 Конституції 
Республіки Бенін проголошено: «Національний суверенітет належить народу. Жодна частина 
народу, жодна спільнота, ніяка корпорація, ніяка партія чи політична асоціація, ніяка проф-
спілкова організація, жодна людина не можуть привласнити собі його здійснення. Суверенітет 
здійснюється згідно з цією Конституцією, яка є Вищим законом Держави. Будь-який закон, 
будь-який документ і адміністративний акт, що суперечить її положенням, вважаються недій-
сними і неіснуючими. Тому кожен громадянин має право оскаржити в Конституційному суді 
закони, документи й акти, які вважаються неконституційними. Народ здійснює суверенітет че-
рез своїх обраних представників і на референдумах». 

У преамбулі Конституції Японії зазначено: «Ми, японський народ, діючи за посередництвом 
наших належним чином обраних представників в Парламенті і сповнені рішучості забезпечити 
для себе і для своїх нащадків плоди мирного співробітництва з усіма націями і благословення 
свободи для всієї нашої країни, сповнені рішучості не допустити жахів нової війни в результаті 
дій урядів, проголошуємо, що народ наділений суверенною владою, і встановлюємо цю Консти-
туцію». У преамбулах конституцій Сполучених Штатів Америки та Федеративної Республіки Ні-
меччина зазначено, що народ цих країн визначає й встановлює засади і принципи конституцій-
ного ладу. 

Слід звернути увагу, що у текстах конституцій переважно відсутнє визначення (дефініція) по-
няття «народний суверенітет». Це зумовлено декількома причинами: 1) не сформовано чіткого 
змісту і сутності парадигми «народного суверенітету», дослідження якої вимагає поєднання зу-
силь фахівців із соціальної філософії, філософії права, теорії держави і права, історії держави і 
права, політології, етнодержавознавства, економіки; 2) не сформульовано чіткої концепції обсягу 
і змісту цього поняття; 3) робляться спроби вивести поняття «народний суверенітет» з ідеї сувере-
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нітету, абстрактного поняття суверенітету як верховенства влади, не пов’язаної з її конкретними 
носіями.

Разом із тим, як випливає із наведених положень конституційних актів, поняття суверенітету 
є вираженням повновладдя саме народу-суверена, а не якихось інших суб’єктів або держави, яка 
розглядається лише як організація або механізм захисту та реалізації інтересів народу.

Обсяг поняття «народний суверенітет» у сучасній науковій літературі визначається насамперед 
змістом понять «народ» і «нація». 

Докладно зміст поняття «народ» був досліджений у дисертації В. Людвіка, який наголошував, 
що теорія права досі не виробила єдиного підходу до визначення змісту поняття «народ», свід-
ченням є різні інтерпретації цього поняття [4, с. 10, 13]. Зокрема, давні греки розрізняли поняття 
demos — сукупність громадян, пов’язаних між собою етногенезом, мовою і традиційною культу-
рою, і laos — все населення країни (іноземці, негромадяни тощо).

На думку І. Куян, зв’язок понять «народ» і «громадянин» не є випадковим, оскільки народ — це 
не просто сукупність громадян, які проживають на одній території. Це сукупність, утворена вна-
слідок різноманіття політичних, економічних, культурних, соціальних зв’язків між індивідами, 
зумовлених прагненням задоволення їх спільних та індивідуальних інтересів у соціальній, еконо-
мічній, політичній, культурній тощо сферах за допомогою права. Відповідно, індивіди у цій сис-
темі зв’язків виступають у ролі суб’єктів права й учасників різноманітних правовідносин. Отже, 
народ — це організована в державу спільність громадян і взаємозв’язків між ними, що ґрунтується 
на необхідності задоволення їх спільних та індивідуальних потреб і виконує різні ролі: як елемент 
держави — політична спільність; як носій публічної влади — юридична спільність — суб’єкт права 
[3, с. 175].

Тобто основними характеристиками спільноти, що охоплюється поняттям «народ», є полі-
тична спільність і верховна публічна влада, які існують де-факто, а також правосуб’єктність, яка 
може визнаватися чи не визнаватися де-юре.

Термін «нація» як полісемантичне поняття нині має два основні значення: 1) політична спіль-
нота громадян поліетнічної держави, що має сформовану усталеною самосвідомістю ідентичність 
політично суб’єктивованих громадян незалежно від їх етнічного походження, що здійснюють ко-
лективні інтереси через механізм власної політичної організації — держави (політична нація); 
2) політична спільнота громадян, яка утворилася шляхом етногенезу на певній території, має єди-
ну мову, самосвідомість, відчуття й ознаки національної ідентичності і відмінності від інших на-
цій та народів, власну національну державу (в якій є титульною нацією, що становить переважну 
більшість населення) або прагне до її створення. 

Зважаючи на положення основних концепцій нації (західноєвропейської та східноєвропей-
ської), сутнісними ознаками сучасної нації є наявність незалежної суверенної держави, держав-
ної мови, розвиненої економіки, обороноздатності, системи цінностей та спільної мети розвитку 
суспільства.

Втім, ці ознаки притаманні й народу на певній стадії його розвитку. Поява нації є продовжен-
ням процесу етногенезу, тому штучний дуалізм понять «народ» і «нація» вочевидь є наслідком 
хибних методологічних підходів до вивчення цього процесу (термін «національність» у цьому 
випадку вказує на біологічну чи ментально-духовну належність індивіда до певного етносу). 
Подолання цієї методологічної кризи зумовлює, зокрема, необхідність використання сучасних 
надбань синергетики і тоталогії для вивчення сучасного явища етногенезу, його форм і стадій, 
а також проблеми взаємозв’язку процесів етногенезу та державотворення.

Процес етногенезу, який активізувався у Західній європі у період розвитку капіталістичних 
відносин, у другій половині ХХ ст., після розпаду колоніальної системи та СРСР, набув поширен-
ня і триває як загальносвітове явище. Результатом цього процесу є трансформація і поєднання 
окремих етнічних спільнот у політичні спільноти — народи, які утворили чи прагнуть утворити 
власні суверенні і незалежні держави з метою забезпечення оптимальних умов виживання та про-
гресивного розвитку суспільства. 

З огляду на сказане, очевидно, що поняття «народ» є ширшим за обсягом від поняття «нація», 
а поняття «національний суверенітет» попри значну поширеність, дублює поняття «народний су-
веренітет». Тому варто говорити не про форми суверенітету, а про обсяг загального поняття «на-
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родний суверенітет», оскільки у сучасних суспільствах саме це поняття є системоутворюючим для 
опису відносин владарювання і підпорядкування. 

Різними проявами народного суверенітету, зокрема, на думку Ю. Римаренка, є національний 
[2, с. 606] і державний [9, с. 990–991] суверенітети. На наше переконання, складовими поняття 
«народний суверенітет» є: державний, економічний [1], політичний і правовий суверенітети. 

Якщо «державний суверенітет» [3, с. 170; 10] є сьогодні переважно усталеним поняттям, то по-
няття «економічний суверенітет» і «політичний суверенітет» ще мало досліджені правознавцями. 
Зміст поняття «економічний суверенітет» у науковій літературі охоплює, окрім права народу без-
посередньо або через уповноважені ним органи на самостійне регулювання економіки й зовніш-
ньоекономічної діяльності та права власності на все національне багатство (насамперед природні 
ресурси, землю тощо), також право вільно вибирати форми власності, регулювати і контролюва-
ти розвиток усієї системи продуктивних сил (засобів і предметів праці, робочої сили, науки, форм 
і методів організації виробництва, використовуваних людьми сил природи, а також інформації), 
регулювати відносини економічної власності між суб’єктами права з приводу привласнення усіх 
елементів системи продуктивних сил в усіх сферах суспільного відтворення в інтересах усього сус-
пільства.

Політичний суверенітет, який М. Оріу визначав як виборчу владу, є виключним правом народу 
шляхом виборів безпосередньо або через своїх представників формувати органи державної влади 
й самоврядування, здійснювати контроль за діяльністю цих органів і окремих посадових осіб та 
брати участь у формуванні напрямів зовнішньої та внутрішньої політики власної держави.

«Правовий суверенітет», на нашу думку, опосередковано закріплений у нормах багатьох кон-
ституційних актів як право народу (нації) безпосередньо встановлювати норми права та визна-
чати правові засади життя суспільства і діяльності держави. Зокрема, норми статей 69, 72 і 74 
Конституції України надають право українському народу встановлювати будь-які норми права 
шляхом референдуму, окрім питань податків, бюджету та амністії. Тобто народ як джерело влади 
і носій верховної влади має право здійснювати правотворчість безпосередньо, не делегуючи це 
право органам державної влади. На жаль, ефективних механізмів реалізації цієї складової народ-
ного суверенітету у вітчизняному конституційному праві поки що не опрацьовано. 

З огляду на сказане, поняття «правовий суверенітет» можна визначити як право народу вста-
новлювати, скасовувати чи змінювати норми права безпосередньо шляхом референдуму або іні-
ціювати їх встановлення, скасування чи зміну законодавчим та іншими уповноваженими орга-
нами, а також визначати зміст принципів права відповідно до національної правової традиції, 
потреб і інтересів суспільства, принципів і норм міжнародного права та міжнародних стандартів 
з прав і свобод людини. 

Важливими питаннями змісту правового суверенітету є питання меж верховної влади наро-
ду, які, на нашу думку, охоплюються поняттями «номос права» і «сфера особистого імунітету». 
Актуаль ною є також проблема адекватного закріплення у нормах конституції права народу на 
повстання проти тиранії, права народу на вбивство тирана та деякі інші проблеми, зупинитися 
на яких не дозволяє обсяг статті.

Зміст норм вітчизняного і зарубіжних конституційних актів дозволяють дійти висновку, що  
обсяг поняття «народний суверенітет» охоплює такі складові: державний суверенітет, економіч-
ний суверенітет, політичний суверенітет, правовий суверенітет. Зміст цих складових, а також про-
блема їх співвідношення вимагають подальших спеціальних досліджень у межах дисертаційних та 
монографічних праць. Відкритою також залишається проблема закріплення ефективних консти-
туційних гарантій реалізації принципу народного суверенітету.

Таким чином, народний суверенітет, не претендуючи на всеохоплююче визначення, можна 
визначити як нічим і ніким не обмежене верховенство народу як джерела і носія влади, його 
пов новладдя і право вирішувати свою долю, безпосередньо або через представницькі органи; 
брати участь у формуванні напрямів політики власної держави, її органів та контролювати їх 
діяльність; встановлювати норми права шляхом референдуму або ініціювати їх встановлення 
шляхом законодавчої ініціативи; володіти соціально-економічними та політичними засоба-
ми, які всебічно й послідовно забезпечують реальну участь усіх громадян в управлінні спра-
вами суспільства й держави. Народний суверенітет є неподільним, незалежним, самостійним 
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і невідчужуваним і повинен розглядатися як ціннісно-правова засада інтеграційних процесів  
в Україні.
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музика І. в. принцип народного суверенітету як ціннісно-правова засада інтеграційних процесів 
в Україні

Здійснено спробу осмислення принципу народного суверенітету як ціннісно-правової засади  
інте г ра ційних процесів в Україні. Автор пропонує включити до обсягу поняття «народний суверені-
тет» такі складові: національний суверенітет, державний суверенітет, політичний суверенітет, еконо-
мічний суверенітет, правовий суверенітет. Докладне теоретичне дослідження обсягу і змісту цього по-
няття та його адекватне закріплення у нормах конституційного права нададуть можливість створити 
ефективний механізм реалізації принципу народного суверенітету. 

Ключові слова: інтеграційні процеси в Україні, обсяг і зміст поняття народний суверенітет, націо-
нальний суверенітет, державний суверенітет, політичний суверенітет, економічний суверенітет, право-
вий суверенітет, принцип народного суверенітету.

музыка И. в. принцип народного суверенитета как ценностно-правовая основа интеграционных про-
цессов в Украине

Предпринята попытка осмысления принципа народного суверенитета как ценностно-право-
вой основы интеграционных процессов в Украине. Автор предлагает включить в объем понятия 
«народный суверенитет» следующие составляющие: национальный суверенитет, государственный су-
веренитет, политический суверенитет, экономический суверенитет, правовой суверенитет. Подробное 
теоретическое исследование объема и содержания этого понятия и его адекватное закрепление в нор-
мах конституционного права предоставит возможность создать эффективный механизм реализации 
принципа народного суверенитета.

Ключевые слова: интеграционные процессы в Украине, объем и содержание понятия народный 
суверенитет, национальный суверенитет, государственный суверенитет, политический суверенитет, 
экономический суверенитет, правовой суверенитет, принцип народного суверенитета.
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Muzyka I. The principle of popular sovereignty as value-legal bases of integration processes in Ukraine
An attempt understanding of the scope and content of the concept of «people’s sovereignty». The author 

proposed to include the scope to the concept of «people’s sovereignty» following components: national 
sovereignty, state sovereignty, political sovereignty, economic sovereignty, legal sovereignty. A detailed theoretical 
study of the scope and content of the concept and its consolidation in adequate norms of constitutional law will 
make it possible to create an effective mechanism for the implementation of the principle of popular sovereignty 
as one of the fundamental principles of law.

The term «legal sovereignty» can be defined as the right of people to establish, abolish or change the law 
directly by referendum or initiate the establishment, abolition or modification of legislative and other competent 
authorities and to determine the content of the principles of law in accordance with national legal traditions, 
needs and interests of society principles and norms of international law and international standards of human 
rights and freedoms.

The term «political sovereignty» — this election power, which is the exclusive right of the people through 
elections directly or through their representatives form public authorities and governments to monitor the 
activities of these authorities and some officials and participate in shaping the foreign and domestic policy of 
their own country.

Popular sovereignty is indivisible, independent, autonomous and inalienable and should be considered as 
value-legal bases of integration processes in Ukraine.

Key words: scope and content of people’s sovereignty, national sovereignty, political sovereignty, economic 
sovereignty, legal sovereignty.
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ІнТЕГРАТИвнЕ пРАвОРОЗУмІннЯ:  
СпРОБА ІнТЕГРАЦІЇ ІСнУЮЧОГО  

ЧИ САмОСТІЙнИЙ нАУКОвИЙ нАпРЯм

Однією з фундаментальних проблем юридичної науки є обґрунтування сучасного розуміння 
права. Наступність наукової діяльності передбачає необхідність формування нових ідей на 

основі вже існуючих апробованих практикою положень. Не виняток і праворозуміння, адже на-
працювання різноманітних поглядів певною мірою сприятиме з’ясуванню складних проблем сут-
ності і природи права, вдосконаленню уявлень про право на категоріальному рівні.

Серед конструктивних напрямів, що забезпечують поглиблення і розвиток загального поняття 
права під кутом зору нових філософських, загальнонаукових ідей, досягнень правової думки є 
сучасне праворозуміння, актуальність якого зростає в умовах правового забезпечення інтеграції 
новітніх суспільних процесів.

Актуальність дослідження теоретичних засад праворозуміння зумовлена передусім процесами 
демократизації суспільства, тенденцією до ідеологічного плюралізму, постнекласичною науко вою 
парадигмою. З урахуванням означених особливостей сучасного розвитку правової науки, а також 
необхідності пошуку внутрішньо несуперечливої концепції праворозуміння, яка б об’єднувала 
існуючі класичні типи праворозуміння, тим самим досягаючи уявлень щодо істинної сутності 
права, особливої актуальності набуває обґрунтування інтегративного праворозуміння, поклика-
ного створити унікальне поле для наукового діалогу, в якому долається жорстка конфліктність 
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між прихильниками різних типів праворозуміння і створюється атмосфера для напрацювання 
взаємоузгодженої позиції.

Проблеми сучасного праворозуміння не належать до малодосліджених у сучасній загально-
теоретичній науці. Не виняток й інтегративне праворозуміння, різноманітні аспекти якого ста-
ли предметом наукового аналізу вітчизняних правознавців: Н. євдеєвої, М. Козюбри, Р. Палєхи, 
О. Петришина, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, І. Тімуш та ін. Однак аналіз інтегративного право-
розуміння як засобу інтеграції існуючих концепцій права в аспекті його становлення та змісту не 
здійснювався.

Метою цієї статті є аналіз процесу становлення, з’ясування основних положень змісту і зна-
чення інтегративного праворозуміння як надбання загальнотеоретичної науки.

Необхідно зосередити увагу на відсутності єдиного підходу до аналізу проблеми становлення 
інтегративного праворозуміння. Так, В. Графський виокремлює два етапи його генези: 

1) становлення синтезованої (інтегральної) юриспруденції, починаючи від Стародавніх часів 
та Античності. Саме в цьому значенні аналізуються наукові погляди Аристотеля, Ф. Бекона, Г. Ге-
геля, Г. Гроція, І. Канта, Ш.-Л. Монтеск’є;

2) контури синтезованої (інтегральної) юриспруденції, обґрунтовані в межах російської фі-
лософської думки В. Соловйовим, О. Ященком, П. Сорокіним, та в західній філософії вчення — 
Дж. Холлом, Г. Дж. Берманом.

В. Графський доходить висновку про те, що інтенсивна робота над концепцією інтегральної 
юриспруденції припадає на періоди особливого піднесення у межах самої науки або під впли-
вом інших обставин. Перша хвиля соціологізації юридичної науки наприкінці XIX — на початку 
XX ст. пройшла зі значними синтезаторськими наслідками для суспільного статусу теорії природ-
ного права та юридичного догматичного позитивізму (П. Виноградов, В. Соловйов, П. Сорокін, 
О. Ященко та ін.). Друга хвиля, навіяна підйомом біхевіоризму і психоаналізу, а також похмурим 
досвідом тоталітарних режимів, викликала чергові зміни у взаємодії позитивістських юридичних 
теорій і філософії права [1, с. 60–61]. Таким чином, В. Графський здійснює періодизацію розвитку 
інтегративної юриспруденції, виокремлюючи дві хвилі.

У підручнику історії політичних і правових вчень за редакцією І. Козліхіна виокремлюють-
ся такі течії інтегративного розуміння права, як інтегративна юриспруденція (Г. Дж. Берман, 
Дж. Холл, Л. Фуллер), інтегральні правові вчення (Б. Кістяківський, П. Сорокін, О. Ященко) та 
інтегральне правове вчення Г. Гурвіча [2, с. 469–499, 770–787, 823–838].

І. Тімуш досліджує процес становлення, кризи та відродження ідеї «синтетичного право-
знавства», починаючи з моменту оформлення юриспруденції як теоретичної науки про пра-
во на межі XVI–XVII ст., встановлюючи визначальні історико-теоретичні чинники (позиції 
Й. Гердера, Т. Гоббса, історичної правової школи), з’ясовуючи перші спроби концептуалізації 
«синтетичної теорії права і держави» (підхід О. Ященка, «перша хвиля» синтезаторства при-
родного та позитивного права), і як результат — інтегративну юриспруденцію (Г. Дж. Берман, 
Дж. Холл) [3, с. 39]. 

На нашу думку, доречним є виокремлення таких етапів періодизації становлення і формування 
інтегративного праворозуміння: 

1) початковий етап формування передумов створення інтегративного праворозуміння, що ха-
рактеризує наукові погляди вчених Стародавніх часів та Античності. Йдеться про теорії, які хоча і 
не ідентифікували себе як інтегративні, проте поєднували елементи декількох правових шкіл; 

2) формування основ інтегративного праворозуміння, що охоплює ідеї П. Виноградова, 
Б. Кістківського, В. Соловйова, П. Сорокіна, О. Ященко і виявляється в обґрунтуванні ідей син-
тетичних та плюралістичних концепцій праворозуміння; 

3) безпосереднє обґрунтування наукових основ інтегративного праворозуміння, що 
пов’язується з іменами Г. Дж. Бермана, Дж. Холла та виявляється у виокремленні й обґрунтуванні 
ідей інтегративної юриспруденції;

4) сучасний етап розвитку інтегративного праворозуміння, до якого, зокрема, можливо від-
нести комунікативну теорію права А. Полякова. 

Важливим для досягнення поставленої мети є з’ясування термінів, що застосовуються для по-
значення цього правового явища, а саме — «інтегративне», «інтегральне» та «інтеграційне» право-
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розуміння, а також обґрунтування доцільності використання певного терміна для характеристи-
ки досліджуваної категорії.

Терміни «інтегративний», «інтегральний» та «інтеграційний» запозичені з англійської мови, 
що потребує звернення до англійського тлумачного словника та з’ясування їх філологічного зна-
чення. Термін «інтегративний» відповідає англійському «integrate/integrated/integration» та означає: 
«якщо дві чи більше речі інтегровані або якщо ви їх інтегруєте, вони поєднуються чи працюють 
разом у більш ефективний спосіб», «інтегровані системи, інститути та інше поєднують у собі ба-
гато груп, ідей чи частин у спосіб, щоб вони працювали добре» [4, с. 916]. Термін «інтегральний» 
походить від слова «integral», яке означає «формуючий необхідну частину чогось» або «передбаче-
ний як частина чогось, аніж щось відокремлене» [4, с. 916]. Водночас «інтеграл» (з лат. «integer» — 
«цілий») є одним із найважливіших понять математики, що позначає кінцеву вимірну величи-
ну відносно нескінченно малої її частини — диференціалу [5, с. 44]. «Інтеграційний» зазвичай 
вживається у значенні об’єднання політичних, економічних, державних, громадських структур 
у межах регіону, країни, світу, в понятті «інтеграційні процеси» [6]. 

Отже, на нашу думку, в юриспруденції доцільніше використовувати термін «інтегративний» 
для позначення окремого підходу в праворозумінні, оскільки його значення більше збігається із 
суттю, яку вкладають науковці у це поняття. Терміни «інтегральний» та «інтеграційний» застосо-
вуються в інших сферах наукових знань, тому задля уникнення плутанини їх не варто застосову-
вати у контексті праворозуміння.

У сучасній науковій юридичній літературі відсутня єдність позицій вчених щодо встановлення 
змісту інтегративного праворозуміння. Так, Г. Лук’янова під його змістом розуміє можливість не 
просто інтегрувати окремі аспекти буття права, а й акцентувати увагу на інтерпретації права як 
багатоєдиної структури, що забезпечує синтез тих складових права, які позначаються різними, 
конкурентними науковими теоріями [7, с. 13].

В. єршов пропонує зводити інтегративне праворозуміння до знаходження єдності різноманіт-
них типів праворозуміння, а не протиставляти їх. Сучасне інтегративне праворозуміння, на його 
думку, може ґрунтуватися на позитивістській, соціологічній, ліберальній та природно-правовій 
концепціях [8, с. 105].

А. Поляков вважає, що інтегративний тип праворозуміння покликаний синтезувати тео-
ретично значущі моменти, напрацьовані конкуруючими науковими теоріями: нормативний 
аспект права і його специфічний механізм функціонування у державі — в етатистському під-
ході; суб’єктно-діяльнісний аспект права — у соціологічній школі; сприйняття права як цін-
ності — в юснатуралізмі; психологічну складову права — у прихильників психологічної школи 
тощо [9, с. 7]. Інтегративне праворозуміння, на його думку, виникає на основі діалогу всіх 
шкіл і течій (як західних, так і східних) у сучасному правознавстві. Таким чином, А. Поляков 
припускає своєрідний синтез ідей всіх відомих концепцій.

Р. Палєха, аналізуючи позицію Р. Ромашова, вважає, що інтегративний підхід не встановлює 
будь-яких змістовних характеристик права, а формує лише його контури, які дозволяють створи-
ти визначений правовий обрис виключно в конкретних історичних умовах із врахуванням діючих 
різноманітних об’єктивних та суб’єктивних факторів [10, с. 39]. Дійсно, ця позиція набуває роз-
витку і в інших наукових доробках. Наприклад, О. Мартишин вважає непродуктивним створення 
єдиного визначення права [11, с. 17]. 

На думку Н. євдеєвої, з науковою метою та в інтересах ефективної правотворчості слід за-
охочувати різні визначення права і прагнення до їх синтезу в межах єдиного поняття, хоча такий 
синтез вважається властивим лише доктринальному визначенню права [12, с. 83–115]. Науковець 
доходить висновку, що спільним у підходах кожного з учених є те, що під інтегративним право-
розумінням слід розуміти принципово новий, а не доповнений елементами з інших теорій тип 
розуміння права, заснований на об’єднанні традиційних варіантів праворозуміння з метою ви-
роблення більш концентрованого визначення права. Однак у сучасній юридичній науці не вста-
новлено, які концепції підлягають об’єднанню, які їх положення слід інтегрувати, на основі яких 
принципів та методів тощо [12, с. 162–167].

На нашу думку, найбільш повне визначення поняття «інтегративне праворозуміння» пропо-
нує в своєму дисертаційному дослідженні С. Алаіс. Вчена вважає, що «інтегративне розуміння 
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права є наслідком теоретичного пізнання та практичного освоєння соціально-правової дійсності, 
яке базується на комплексному використанні досягнень природної, історичної, психологічної, 
соціологічної, нормативістської та аналітичної шкіл права, які у своїй гармонійно синтезованій 
єдності відображають широке, багатоаспектне бачення права: його сутності (природи), джерел, 
процесів формування і функціонування, цінності та призначення в житті окремої людини, сус-
пільства, держави» [13, с. 13].

На сучасному етапі, як зауважує П. Рабінович, спостерігається тенденція плюралізму інтегра-
тивності [14, с. 157], тобто наявності значної кількості теорій у самому інтегративному праворо-
зумінні. Ми б оцінювали цю тенденцію як позитивну в межах постнекласичної науки, якій при-
таманна названа плюралістичність думок, ідей, підходів. 

Безперечно, значення та роль інтегративного праворозуміння є суттєвим, проте цьому типу 
праворозуміння науковці дають різну оцінку, визначаючи як переваги, так і критичні зауваження. 
Стосовно позитивного значення інтегративного праворозуміння з точки зору самої спроби з ура-
хуванням сучасної соціокультурної цивілізаційної ситуації поєднати позитивні моменти різних 
типів праворозуміння, значно усунути теоретико-методологічну конфліктність між ними, знахо-
димо позиції у таких учених, як О. Геселев [15], Н. Добренька [16], А. Ковтонюк [17], О. Лисенков 
[18], Р. Палєха [10], А. Поляков [9]. 

Водночас очевидними недоліками більшості інтегративних теорій є їх еклектизм, поєднання 
непоєднуваних ідей, штучність конструкцій, внутрішня суперечливість. Існують наукові пози-
ції вчених, що не розділяють ентузіазму стосовно інтегративного праворозуміння, висловлюють 
критичне ставлення до нього. Це підтверджується висновком низки авторів, що жодна з відомих 
історії правової науки спроб побудови теорії інтегративного праворозуміння не запропонувала 
нічого принципово нового, окрім визнання взаємозалежності різних типів праворозуміння та 
відмови від домінування одного з них. «У них немає якої-небудь загальної концепції чи хоча б 
відносно єдиного погляду на проблему» [19, с. 36–37].

Підсумовуючи зазначене вище, доходимо висновків, що в науково-правовій думці відсутня 
єдність у вживанні термінів, які стосуються інтегративного праворозуміння. Проаналізувавши 
етимологію та значення кожного із пропонованих у літературі термінів, вважаємо за доцільне ви-
користання саме поняття «інтегративне праворозуміння». Теорія інтегративного праворозуміння 
покликана синтезувати теоретично значущі моменти традиційних шкіл права. Виникають проб-
леми і з встановленням, які саме типи праворозуміння можливо та варто узгоджувати у межах 
інтегративного праворозуміння. 

Інтегративне праворозуміння є самостійним науковим напрямом. Підтвердженням цього є 
також антрополого-комунікативний підхід у межах інтегративного розуміння права, який інтег-
руючи в собі суттєві моменти з інших теорій праворозуміння, створив унікальну власну методо-
логію, що відповідає сучасному розвитку науково-правової думки. 
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наставна Г. в. Інтегративне праворозуміння: спроба інтеграції існуючого чи самостійний науковий  
напрям

У статті досліджено історичні аспекти формування інтегративного підходу до праворозуміння, 
здійснена періодизація етапів становлення і формування інтегративного праворозуміння. Акценто-
вана увага на доцільності використання терміна «інтегративне праворозуміння». Здійснено аналіз 
основних положень, що становлять зміст інтегративного праворозуміння, з’ясовано його значення як 
наукового надбання людства. Виокремлено природу інтегративного праворозуміння як важливого та 
самостійного напряму аналізу сутності права.

Ключові слова: право, праворозуміння, інтегративне праворозуміння, синтетичні та плюралістичні 
теорії права.

наставная А. в. Интегративное правопонимание: попытка интеграции существующего или самостоя-
тельное научное направление

В статье исследованы исторические аспекты формирования интегративного подхода к правопо-
ниманию, осуществлена периодизация этапов становления и формирования интегративного право-
понимания. Акцентировано внимание на целесообразности использования термина «интегративное 
правопонимание». Осуществлен анализ основных положений, составляющих содержание интегра-
тивного правопонимания, выяснено его значение как научного достояния человечества. Выделено 
природу интегративного правопонимания как важного и самостоятельного направления анализа сущ-
ности права.

Ключевые слова: право, правопонимание, интегративное правопонимание, синтетические и плюра-
листические теории права.
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Невмержицька Н. О. Уніфікація законодавства як один із критеріїв інтеграційних процесів

Nastavna G. Integrative understanding of law: as an attempt to integrate existing or as an independent scientific 
direction

In this article the historical aspects of the formation of the integrative understanding of law are investigated; 
the periodization and the stages of development of the integrative understanding of law are made. Attention 
is focused on the advisability of using the term «integrative understanding of law». The analysis of the main 
positions that make up the content of the integrative understanding of law is conducted; its importance as a 
scientific heritage of humanity is clarified. The nature of the integrative understanding of law as an important 
and independent direction of the analysis of the essence of law is determined.

Key words: law, understanding of law, integrative understanding of law, synthetic and pluralistic theories of 
law.
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УнІФІКАЦІЯ ЗАКОнОДАвСТвА  
ЯК ОДИн ІЗ КРИТЕРІЇв ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена низкою факторів, які прямо та опосередко-
вано стосуються оцінки стану врахування у законодавчій діяльності вітчизняної та зарубіж-

ної наукової думки, наукового потенціалу держави й міжнародного теоретичного і практичного 
досвідів. Особливу увагу всієї наукової спільноти в галузі права привертають питання інтеграції 
України до європейського Союзу (далі — єС) та приведення законодавства у відповідність до 
норм єС. Проблема вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням політичних, еко-
номічних процесів, соціальних трансформацій суспільних відносин, а також процесів глобалі-
зації, євроінтеграції та розвитку громадянського та інформаційного суспільства є найобговорю-
ванішою серед науковців-правників. І одним зі способів вирішення цієї проблеми є уніфікація 
законодавства як один із критеріїв інтеграції України до єС.

Україна як член Ради європи визначає пріоритет європейських державно-правових та со-
ціально-культурних цінностей. Крім того, наша держава проголосила стратегічною метою вступ 
до єС та взяла на себе зобов’язання адаптувати національне законодавство до законодавства єС. 
Підписання Угоди про асоціацію з єС підтверджено визначенням із боку єС європейського ви-
бору та європейських прагнень і свобод людини, верховенства права та інших ключових принци-
пів єС [5, с. 8].

Нині спостерігається така тенденція, що вітчизняне законодавство багато в чому не встигає 
за динамікою розвитку суспільних відносин, інколи суперечить раніше прийнятим правовим 
актам. У результаті цього воно містить акти і норми, що формально не діють, у ньому трапляють-
ся прогалини і неузгодженості положень. Деякі законодавчі акти містять повтори, не досить ясні 
формулювання, терміни. Різноманіття нормативних актів, велика кількість юридичної інформа-
ції потребує визначеного порядку й організованості у системному розподілі правового матеріалу, 
зручності його використання на практиці [9, с. 19].

Дійсно, становлення України як правової, соціальної держави, подальший розвиток демокра-
тичних інститутів, інтеграція у світове та європейське співтовариство і пов’язана з цим активіза-
ція законотворчої діяльності висунули на перший план проблему ефективності законодавства: 
попри стрімке зростання загальної кількості законів, їх ефективність є доволі низькою. Чинне 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

286 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

законодавство є суперечливим, нестабільним і певною мірою декларативним, а тому здебільшого 
неможливим для реалізації. У процесі розробки та прийняття законів нерідко ігноруються прави-
ла законодавчої техніки, порушується принцип розподілу влад, а у правозастосовній діяльності — 
верховенства права та правового закону. Це підриває авторитет законів і негативно позначається 
на їх ефективності [12, с. 3].

З урахуванням актуальності теми цій проблематиці вже присвячена значна кількість праць та-
ких учених, як О. Богачова, О. Зайчук, О. Копиленко, Л. Луць, Н. Оніщенко, М. Федорін та ін.

Метою статті є дослідження уніфікації законодавства як процесу, який не лише необхідний, а 
й є одним із критеріїв для правової інтеграції України у європейське співтовариство.

Отже, основний напрям стратегічного зовнішньополітичного курсу нашої держави полягає в 
інтеграції до єС, що цілком відповідає її національним інтересам. Важливою передумовою ви-
рішення численних проблем, які при цьому виникають, є поетапне приведення національного 
законодавства у відповідність до законодавства єС. Тобто йдеться про необхідність реформуван-
ня національно правового поля з використанням принципів і критеріїв законотворчої діяльності 
органів єС [2, с. 9]. 

Як відомо, необхідність реформування національного законодавства випливає насамперед із 
міжнародних зобов’язань нашої держави перед єС у рамках Угоди про партнерство і співробітниц-
тво між Україною і європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі — УПС) [13].

Адаптація українського законодавства до законодавства єС відбувається на тлі правової ре-
форми в Україні: держава повинна створювати нове законодавство відповідно до міжнародних 
принципів і стандартів, оскільки досі в її правовій базі таких принципів і стандартів просто не 
було. На сьогодні практично не сформувалося й цілісне законодавче поле в Україні [4, с. 305].

Адаптація законодавства має здійснюватися на підставі п. 2 ст. 51 УПС, згідно з якою Украї-
на повинна докласти зусиль для поступового приведення свого законодавства у відповідність до 
законодавства єС. Це має розглядатись як її довгострокове зобов’язання, виконання якого за-
лежить від конкретних економічних потреб України, яка також має при цьому враховувати мож-
ливості судової системи і господарського сектору та належним чином реагувати на такі зміни  
[11, с. 41–42].

Адаптація законодавства має враховувати специфіку ситуації в країні, і на цьому початковому 
етапі її слід розглядати, головним чином, як інструмент зміцнення реформ. Тобто цей процес 
необхідно спрямувати на основі оцінки просування реформ, і не можна просто намагатися «на-
близити» національне законодавство до всього правового масиву єС. Таким чином, якщо ма-
триця показників ефективності адаптації відображатиме лише порівняння нормативно-правових 
актів України та єС і надаватиме рекомендації щодо механічного перенесення правових актів єС 
в українське право, такий підхід не відповідатиме поставленій меті. Правильнішим буде підхід 
«знизу вверх»: спочатку оцінка найактуальніших економічних проблем України, після чого по-
шук європейської моделі для їх вирішення. Цю модель можна визначити не лише на підставі від-
повідних директив єС, а й на підставі принципів і цілей права єС та права його держав-учасниць, 
а деяких сфер — на підставі міжнародних стандартів [11, с. 41–42].

Важливе значення при інтеграції законодавства у європейське співтовариство відіграє уніфі-
кація.

Так, одним зі способів правової інтеграції є уніфікація права та законодавства. Уніфікація за-
конодавства має трактуватись як процес зближення законодавства шляхом встановлення чи за-
провадження у національні правові системи однакових норм права [7, с. 56].

Уніфікація права (законодавства) — це процес впровадження у національні правові системи 
єдиних юридичних норм з метою зближення цих правових систем або створення на їх основі 
спільної міжнародної правової системи. Загальним засобом проведення уніфікації права (зако-
нодавства) є міжнародно-правові конвенції, в яких формуються нормативні приписи, що підля-
гають впровадженню у національні правові системи в незмінному вигляді [3].

На думку Л. Луць, ефективність правової інтеграції багато в чому залежить від заходів і спосо-
бів, які використовуються державами на різних стадіях правової інтеграції. До них вона відносить, 
зокрема, створення демократичних засад розвитку суспільства, формування правової держави, 
реформування інституційної та нормативної частин правової системи суспільства, формування 
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правової свідомості населення відповідно до основних засад європейського права. Науковець го-
ворить про гармонізацію та уніфікацію права й законодавства і певною мірою — рецепцію пра-
ва. Під останньою, як правило, розуміють одностороннє запозичення однією державою в іншої 
певних юридичних норм, правових термінів, іноді — нормативно-правих актів. Л. Луць зазначає, 
що інколи рецепцію помилково трактують як гармонізацію, хоча між ними існує суттєва різниця. 
З другого боку, в міжнародно-правовій літературі немає чіткого визначення змісту поняття «гар-
монізація». Тому звичним стало його ототожнення із поняттям «уніфікація» [6, с. 146].

Очевидно, що для координації та узгодження діяльності стосовно зближення законодавства 
України із законодавством єС центральне місце в законодавчому процесі має зайняти Комітет 
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, який повинен активніше планувати 
етапи розвитку законотворчого процесу в контексті зближення законодавства України з євро-
пейськими стандартами, визначати відповідні пріоритети у законодавчій діяльності Верховної 
Ради України, організовувати розробку щорічних програм з питань гармонізації, здійснювати 
контроль за їх виконанням, працювати над удосконаленням механізму зближення законодавства 
Украї ни з європейськими нормами і стандартами, сприяти розвитку співробітництва Верховної 
Ради України та європейського Парламенту [2, с. 11].

Однією з форм реалізації завдань з уніфікації законодавства є співпраця та ефективне співро-
бітництво України з міжнародними організаціями, такими як Гаазька конференція з міжнародно-
го приватного права, Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА), Комісія 
ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) тощо. 

Також важливим завдання є створення у Верховній Раді України відповідної системи, яка за-
безпечувала б підготовку народними депутатами законопроектів, адаптованих до відповідних по-
ложень європейського законодавства [4, с. 315].

Неабияке значення при уніфікації законодавства відіграють міжнародні договори. Вони укла-
даються з метою уніфікації правових норм, багато в чому залежать від національного правового 
середовища і можуть по-різному трактуватися з урахуванням особливостей цього середовища. 
Тобто в більшості випадків не існує гарантій однакового тлумачення. Іноді адаптація уніфіко-
ваного закону до різних змін на національному рівні виявляється надзвичайно важкою, а іноді 
однаковості не можна досягти через прагнення учасників цього договору в його порушення за-
стосовувати модифіковану версію. Це та інше пояснює, чому в 80-ті роки минулого століття мало 
місце певне охолодження до правової уніфікації [2, с. 69].

Договірне походження уніфікованих норм визначає специфіку їхнього тлумачення. Вони по-
винні тлумачитися у світлі цілей, принципів і змісту відповідного міжнародного договору, також 
заповнювати прогалини у комплексі уніфікованих норм відповідного договору. Часто це поло-
ження включається у текст самого договору.

Метою будь-якого міжнародного договору, що уніфікує, є забезпечення однакового регулю-
вання визначеного виду трансграничних приватноправових відносин. Для її досягнення недо-
статньо наявності однакових (уніфікованих) колізійних чи матеріально-правових норм. Необ-
хідна однакова практика їхнього застосування, що припускає однакове тлумачення. Сказане 
підтверджується тим, що багато договорів прямо дають тлумачення термінів і понять, які входять 
в уніфіковані правові норми, встановлюючи їхній зміст. Наприклад, ст. 3 Сеульської конвенції 
1985 р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій «для цілей дійсної Кон-
венції» розкриває зміст деяких термінів і понять. Таке тлумачення є обов’язковим у національно-
правовій практиці договірних держав, що сприяє однаковості застосування уніфікованих норм 
[8, с. 97]. 

З розглянутого вище випливає, що уніфіковані норми взагалі і міжнародного права зокрема, 
діють як національно-правові норми. Однак ні колізійні уніфіковані норми, ні матеріальні при-
ватноправові уніфіковані норми не скасовують аналогічних норм внутрішнього права, а діють па-
ралельно з ними. При цьому вони не зливаються із нормами внутрішнього права в єдиний масив, 
а зберігають у ньому відособленість, обумовлену їх договірним походженням.

Передбачається це тим, що уніфіковані норми зберігають зв’язок із міжнародним договором, 
у межах якого вони були створені. Зв’язок із міжнародним договором породжує низку особли-
востей їхнього застосування. Насамперед договір визначає сферу дії застосування уніфікованих 
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норм. Вона завжди відповідає сфері застосування відповідних внутрішніх норм права. Міжнарод-
ний договір визначає предметну сферу застосування уніфікованих норм, і вона буде відрізнятися 
від предметної сфери аналогічних норм внутрішнього права. 

Серед основних проблем нинішнього стану законодавчої практики можна назвати відсутність 
ефективних механізмів реалізації законодавства, навіть ігнорування основоположних принципів, 
зокрема, на рівні здійснення влади: верховенства права, розподілу владних повноважень між гіл-
ками влади, єдності системи державної влади, гласності, прозорості. А в умовах розвитку право-
творчої діяльності система існуючих правових норм регулювання суспільних відносин потребує 
моніторингу щодо їх дієвості у новітніх умовах й узгодження з оновленими соціальними відно-
синами, зокрема щодо виявлення проблемних питань і науковим обґрунтуванням їх вирішення.

Такий підхід переконливо доводить, що без піднесення авторитету і ролі правової науки, істот-
ного підвищення та ефективності юридичних досліджень, врахування їх рекомендацій і висновків 
неможливо вирішити складні завдання реформування законодавства країни з метою її інтеграції. 
Зазначене підтверджується і Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства єС (2002 р.), згідно з якою реформування законодавства є пріоритет-
ним. Визначено навіть Перелік актів законодавства України та acquis єС у пріоритетних сферах 
адаптації [10].

Реформування законодавства та виконання інших умов, передбачених УПС, допоможе посту-
повій інтеграції, а згодом і отриманню статусу повноцінного члена єС, що є стратегічною метою 
України.

Зрозуміло одне, жодна країна невзмозі розвиватися поза загальносвітовими тенденціями та 
законами. Україна зробила свій вибір, який полягає у входженні до єС. Тому ставлячи за мету 
наблизити наше законодавство до законодавства єС, ми, головним чином, прагнемо спрямувати 
розвиток правової реформи так, щоб в основу нашого законодавства було покладено найновіше, 
досконале, найбільш прогресивне законодавство, яке формувалося роками і відображає прак-
тичний досвід багатьох країн. Уніфікація українського законодавства з європейським є однією з 
головних умов поглибленої співпраці нашої держави з державами — членами єС та їх інтеграцій-
ними об’єднаннями, служить одним із критеріїв інтеграційних процесів.
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У статті розглядається роль уніфікації законодавства як одного з критеріїв при інтеграції у євро-

пейське співтовариство. Досліджується роль міжнародних договорів при уніфікації законодавства, а 
також доведено значення останньої для національних інтересів і поглибленої інтеграції.
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АКСІОлОГІЧнІ ЗАСАДИ ІнСТИТУТУ пРАв лЮДИнИ  
У пРАвОвІЙ СИСТЕмІ 

Розвиток теоретичної думки про співвідношення людини і права закономірно надав поштовх 
розвитку ідеї прав людини. У преамбулі французької Декларації прав і свобод людини та гро-

мадянина, яка стала основою для конституцій країн європи, у тому числі й України, зазначено: 
«Неуцтво, забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспільних лих та ко-
рупції урядів» [1]. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується глибокими 
системними змінами, що охоплюють усі сфери життя, зокрема й правову, в якій права і свободи 
людини та громадянина проголошено найвищою цінністю. Однак нині існує загроза так званої 
деградації правової культури суспільства, занепаду його правосвідомості, недовіра праву у вирі-
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шенні проблем, що виникають у суспільних відносинах, оскільки ідея прав людини, на жаль, не є 
одним із головних пріоритетів, на які спирається у своїй діяльності кожен чиновник, громадсько-
політичний діяч, а також простий громадянин.

Незважаючи на те, що багато науковців (С. Алексєєв, В. Варчук, В. Графський, Д. Керімов, 
В. Кудрявцев, Л. Мамут, В. Нерсесянц та ін.) досліджували ціннісний аспект права й держави, 
концептуальне переосмислення основ аксіології права залишається нереалізованим повною мі-
рою [2, с. 23]. Окремі аспекти аксіологічного підходу до висвітлення прав людини і громадянина 
були надані у дослідженнях таких українських і зарубіжних учених, як М. Антонович, О. Авра-
мова, А. Афанасьєв, А. Бабенко, В. Бігун, Д. Гудима, О. Кравченко, О. Супрун, М. Тиріна та ін. 
Однак розкриття такого правового інституту, як права людини здійснювалось здебільшого через 
призму їх реалізації та захисту, в межах здебільшого конституційного права або філософії права. 
Тому нині існує незначна кількість праць із теорії права, що присвячені розкриттю цінності інсти-
туту прав людини в правовій системі. 

Таким чином, метою цієї статті є висвітлення аксіологічних засад інституту прав людини у пра-
вовій системі.

Аксіологія права (від грец. — «цінність», «слово, вчення») — система теоретичних понять, ви-
сновків, концепцій щодо цінності права. Цінність права — це його позитивна значущість (роль) 
у задоволенні потреб учасників суспільного життя: кожної людини, соціальних спільнот та 
об’єднань зокрема та суспільства загалом. 

Ціннісний підхід до вивчення соціально-правових явищ не може бути відірваний від самої 
людини, оскільки критерії цінності формуються самою людиною, а в основу її оцінок покладе-
ні потреби та інтереси людини і громадянина. Рівень правосвідомості особистості залежить від 
прагнень людини, мотивації її поведінки, тобто від людських цінностей. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства досить актуальними є право на самови-
раження, право на свободу слова, право на захист. Тому суспільство як сукупність окремих інди-
відів намагається досягти максимального визнання людських цінностей, отримати їх визнання на 
державному рівні. Крім того, діяльність однієї з основних міжнародних інституцій — європей-
ського суду з прав людини сприяє дослідженню прав людини, активному розвитку інституту прав 
людини на теоретичному рівні, а також допомагає їх реалізації на практичному рівні. 

Аксіологічний підхід до вивчення правових інститутів, у тому числі й інституту прав людини, 
дозволяє визначити перспективи розвитку суспільства, держави і правової системи, знайти від-
повідні шляхи розвитку правових інститутів, при чому як на науковому, так і на практичному 
рівні, оскільки цей підхід враховує ціннісні культурологічні, історичні, соціальні, економічні 
та політичні основи будь-якого правового інституту. Тому є потреба у фундаментальних дослі-
дженнях правової системи, окремих правових інститутів, процесів та інших ціннісних правових 
явищ. 

Загальносоціальна цінність правових інститутів характеризується передусім значенням для 
розвитку (прогресу) суспільства тих відносин, які закріплюються і захищаються відповідною пра-
вовою системою. Особистісна цінність правових інститутів визначається, зрештою, мірою (зміс-
том та обсягом) тих реальних можливостей (свобод), які вони надають людині за певних історич-
них умов. 

Проте варто зауважити, що всі зусилля щодо вдосконалення, модернізації, реформування дер-
жавно-правової сфери, розвитку певних складових життя (соціальної, культурної, економічної 
тощо) приречені на провал у разі, якщо вони не враховують інтереси конкретної людини, які 
здебільшого існують як її права та свободи. 

Загальна ідея прав людини опирається на досвід грецької політичної філософії, на стоїцизм, 
а також на іудаїзм і християнство, які поставили людське створіння у центр усієї системи ціннос-
тей і тим самим сприяли пробудженню індивідуальної свідомості [3, с. 117]. 

Тобто у будь-якого сучасного суспільства може бути свій шлях розвитку, але головною його 
векторною керуючою мають бути права і свободи людини та громадянина, їх визнання, дотри-
мання і захист. Тому сучасний розвиток українського суспільства, державно-правових інституцій 
має обов’язково включати формування шанобливого ставлення до прав людини як високої, жит-
тєво необхідної цінності, надбання загальнолюдської культури і цивілізації. 
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Так, А. Головін у своїй монографії «Захист прав і свобод людини і громадянина є єдиним орга-
ном конституційної юрисдикції в Україні» справедливо зазначає, що «соціальне призначення 
основних прав і свобод громадян виявляється в тому‚ що вони втілюють ідеали демократії‚ гума-
нізму і справедливості‚ сприяють всебічному розвиткові особи» [4, с. 4]. Також автор наголошує 
на важливості соціального призначення правового інституту прав людини для функціонування 
державного і політико-правового механізму‚ оскільки ціннісний підхід до прав людини і громадя-
нина, їх захисту сприяє підвищенню рівня загальної та правової культури особи‚ вдосконаленню 
життя і розвитку демократичного суспільства та активної участі громадян в управлінні суспіль-
ством і державою. 

Аксіологічне вивчення права і правових інститутів відіграє надзвичайну роль у розвитку 
науки правознавства, дозволяє визначити сутність і цінність правових явищ та відносин, які 
має захищати державно-правовий механізм, розкрити ціннісно-оціночні критерії свободи, 
справедливості, рівності, сприяє правовому вихованню і формуванню високої правосвідо-
мості суспільства. 

Правові цінності — це конкретні соціально-правові явища, правові засоби і механізми. До 
них відносяться: конкретне вираження власної цінності права у практичному житті людей (га-
рантованість прав, свобод, рівності, справедливості); фундаментальні, природні права людини, 
основ ні демократичні правові принципи; особливі правові засоби та юридичні механізми (все те, 
що називається юридичним інструментарієм), котрі забезпечують цінність права; інститути, які 
виражають оптимальне співвідношення нормативного та індивідуального регулювання [5, с. 80].

Права людини набули цінності, яка належить усьому міжнародному співтовариству, й отрима-
ли обґрунтування у міжнародному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі на-
роди і держави. З моменту визнання цих прав кожна людина набувала певного правового статусу 
відповідно до міжнародного гуманітарного і разом із ним національного права.

Отже, поступово, з розвитком суспільства виникають все нові суспільні відносини у сфері прав 
людини, що визнаються державою, мають своє закріплення у джерелах права і базуються на мо-
рально-правовій основі, тобто формується, розширюється та доповнюється правовий інститут — 
інститут прав людини. 

Положення про права людини на міжнародному рівні закріплені у Статуті ООН (1945 р.), За-
гальній декларації прав людини (1948 р.), Конвенції з прав людини і основоположних свобод 
(1950 р.), європейській конвенції про видачу правопорушників (1957 р.), європейській конвенції 
про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню (1987 р.) та ін.

Отже, в постмодерному суспільстві на базі інституту прав людини виник новий інститут між-
народного захисту прав і основних свобод людини, де визнання людської гідності кожної особи 
є центральним положенням загальної концепції прав людини. Основний міжнародно-правовий 
акт з прав людини було затверджено 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН, що стало 
символічним для всього світу — 10 грудня відзначається в усьому світі як День прав людини. 

Основу правового інституту, як і основу галузі права, повинні становити певні суспільні від-
носини, об’єднані своєю однорідністю. Тому, визначаючи основні загальні ознаки для будь-якого 
правового інституту, можна зазначити, що вони містяться у площині матеріальної та правової 
(юридичної) складової.

Матеріальною ознакою правового інституту є наявність відносно самостійного за своїм змістом 
і наслідками економічного або такого, що не має економічного змісту, суспільного відношення. 
Права людини позатериторіальні, тобто існують незалежно від державного визнання, закріплення 
у законі і поза зв’язком їх носія з конкретною державою; загальносоціальні — належать людині че-
рез факт народження як природні, невідчужувані права, тобто не завжди виступають як юридичні 
категорії (апатриди, біженці не мають статусу громадянства, але мають права людини); реалізація 
здійснюється у сфері будь-якого громадянського суспільства, де б не перебувала людина.

Крім матеріальної ознаки правовий інститут повинен мати також юридичну ознаку, оскільки 
вказане відношення закріплюється у законі. Так, зокрема, кожна країна світу, що взяла на себе 
зобов’язання виконувати міжнародні конвенції, у тому числі про права людини, повинна керува-
тися принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві. Держави, що взяли 
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на себе зобов’язання виконувати міжнародні документи про права людини, зобов’язані створити 
умови для здійснення і захисту прав кожної людини. Практично всі сучасні конституції демо-
кратичних держав мають норми, які у загальній формі гарантують непорушність основних прав 
людини.

Цікавими є характерні ознаки правового інституту, що подає французький дослідник  
Ж.-Л. Бержель. Він зазначає, що юридичний інститут припускає певну тривалість, стабільність, 
перманентність, що залежить від його гнучкості в межах правової системи, яка намагається адап-
тувати інститут до економічних, соціальних та ідеологічних умов. Також характерною ознакою 
правових інститутів, на думку Ж.-Л. Бержеля, є «систематичність, що пов’язана зі стійкістю їх 
організації, якою їх наділяє об’єктивне право. Тут мається на увазі жива система правил, які ста-
новлять задані правом межі для розвитку певних елементів соціального життя» [6, с. 320–321].

Якщо розглядати права людини як один з основних правових інститутів у зрізі соціальних чин-
ників, що на нього впливають, то варто зазначити, що їх зміст і обсяг залежать від збалансованості 
інтересів людини та суспільства; справедливого співставлення і взаємовпливу цінностей та моти-
вацій людини і суспільства; рівня та характеру суспільної моралі у певний період розвитку прав 
людини; мети визнання державою цінностей і прав людини; відповідності (співмірності) засобів 
реалізації, забезпечення та обмеження прав, що використовуються державою, власне правам лю-
дини.

Стосовно визначення меж та місця правового інституту думки різних науковців також не-
однакові. Вже багато років теорія права обмежується в осягненні поняття правового інституту, 
повторюючи вислів С. Алексєєва, називаючи інститутом «усе в галузі права, починаючи від само-
го права і закінчуючи його одиничними нормами». Тому теоретики висловлювали побоювання, 
що поділ права на галузі за предметом регулювання може спиратися на будь-яку довільну класи-
фікацію системи суспільних відносин.

Варто зауважити, що за допомогою терміна «інститут» неможливо точно та чітко надати харак-
теристику правовому інституту, оскільки в теорії права він часто використовується для розкрит-
тя внутрішньої структури системи права, що може призвести до визнання правовим інститутом 
будь-якого блоку правових норм, до яких можна віднести навіть окремі норми (наприклад, на 
думку С. Алексєєва). 

Розкриття ідейно-ціннісного змісту правового інституту, у тому числі й інституту прав людини 
має пов’язуватися із відповідним соціально-політичним явищем, яким для нього є відповідний 
суспільний інститут як родове поняття.

Усталене у правовій науці визначення правового інституту, наведене С. Алексєєвим, О. Ющик 
називає «рідкісно беззмістовним визначенням (дефініцією)», обґрунтовуючи це тим, що вико-
ристання такого визначення дозволить сконструювати безліч правових інститутів, підгалузей 
тощо, «забуваючи» про головну теоретичну вимогу — пізнання їх необхідності [7, с. 46]. 

На думку В. Якушева, правовий інститут — це заснована на законі сукупність норм, призначе-
них регулювати в межах предмета галузі права певне, таке що є відносно самостійним, суспільне 
відношення, а також пов’язані з ним похідні відносини [8, с. 62]. Запитуючи, яку сукупність норм 
можна визнати правовим інститутом, В. Якушев стверджував, що відповідь слід шукати за меж-
ами права. Однак автор дещо непослідовно визначає межі правових інститутів: то стверджує, що 
обсяги правового інституту слід шукати за межами права, то потім зводить правовий інститут до 
частини, первинного структурного підрозділу певної галузі права. 

Стосовно цього питання О. Ющик стверджує, що тут не право як таке диференціюється на 
галузі та інститути, а позаправова сфера суспільних відносин [7, с. 45]. Однак при цьому він за-
уважує, що в літературі не трапляються варіанти диференціації позаправової сфери суспільних 
відносин за будь-яким її власним критерієм. 

Натомість конструкція «правового інституту», яка фігурує в традиційних уявленнях, являє 
собою «правову спільність» деяких абстрактних норм або умоглядне об’єднання нормативних 
приписів, відірваних від їх реальної основи. Інакше кажучи, правовий інститут визначається на 
основі хибного протиставлення абстрактного і конкретного в його понятті; через це виглядають 
непереконливими теоретичні спроби штучно «закріпити» той чи інший інститут за певною галуз-
зю права.
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Необхідно зазначити, що Ж.-Л. Бержель велику увагу приділяє філософсько-правовим аспек-
там існування юридичних інститутів, використовуючи при цьому аксіологічний підхід. Крім того, 
вказуючи на нормативну організацію правових інститутів, науковець доводить, що саме вона пе-
редбачає одночасно об’єднуючий дух та ієрархічну побудову правових інститутів. Керівна ідея, 
що оживляє інститути і виступає умовою їх логічного зв’язку та однорідності, перебуває між 
«нормативними юридичними правилами» та «конструктивними, чи технічними, юридичними 
правилами»; при цьому нормативні правила означають керівний принцип, який служить ідей-
ною основою конструктивних правил, а сукупність цих конструктивних правил утворює інститут. 
Водночас наявність в інституту остаточної мети передбачає ієрархічну організацію елементів, які 
цей інститут утворюють [6, с. 321–322]. Зі сказаного випливає, що правовий інститут набуває 
свого якісного визначення в опосередкуванні відповідного суспільного інституту юридичною 
діяль ністю державного апарату. Права людини не тільки безпосередньо відображають цінності 
людини, а й одночасно виступають основою права. 

Інститут прав людини виявляє себе як особлива нормативна цілісність в організованій певним 
чином взаємодії індивідів у процесі функціонування цього суспільного інституту. Характер інсти-
туту прав людини залежить від соціального призначення (соціальної природи) вказаного інсти-
туту, що обґрунтовано вимогою самого суспільства про необхідність існування інституту прав лю-
дини.

З наведеного можна зробити висновок, що правовий інститут прав людини не зводиться до 
абст рактних, відносно автономних частин позитивного права (конституційного, трудового, сі-
мейного, адміністративного тощо), до певної спільності нормативних положень, яка визначається 
властивими лише їй предметом і методом правового регулювання. Правовий інституту є певною 
особливою нормативно-правовою формою санкціонування державою відповідного суспільно-
го інституту. Аксіологічною основою інституту прав людини є людські цінності, які об’єднують 
людське суспільство та формують закони функціонування цього суспільного інституту в певному 
суспільстві. Ці цінності обумовлюють існування певного позитивного права, що передбачає не-
обхідний набір юридичних норм, однак рівень відповідності законів функціонування людських 
цінностей у певному суспільстві не завжди відповідає рівню державно-правового визнання цього 
суспільного інституту. Таким чином, інститут прав людини перебуває у межах правової системи, 
базується на суспільному розвитку, розвивається з урахуванням впливу міжнародного права та не 
вичерпується розвитком конституційного права як галузі. Щодо місця правового інституту прав 
людини у межах галузевого поділу варто зазначити, що він базується на «основах» конституцій-
ного права, але вбирає в себе норми й інших галузей права.

Отже, аксіологічний зміст інституту прав людини має розглядатись як результат біологічного 
та соціально-культурного розвитку людини, системи її властивостей та інтересів. 

Права людини — це багаторівневий складний правовий інститут, який не може існувати без 
ціннісної складової, оскільки реалізація прав людини та діяльність держави щодо захисту цих 
прав руйнуються у разі, якщо людина не сприймає свої права як цінності, або держава не вва-
жає їх цінністю. Тому в сучасному світі саме цінності людини мають бути визнані фундаментом, 
на якому має розвиватись ідея прав людини та правова система загалом. Враховуючи ціннісний 
підхід, виникає можливість дещо по-новому розкрити правові, економічні, політичні, соціальні, 
культурні та інші аспекти розвитку інституту прав і свобод людини та громадянина як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні. 

Вказана проблематика має досить глобальний характер, проте відповідає сучасним умовам 
інте граційних процесів в усіх сферах взаємодії країн світу, у тому числі і в правовій сфері. Пер-
спективні напрями наукових досліджень обумовлені потребами коригування національної полі-
тики України в контексті гідного реагування на світові тенденції розвитку глобальних (генераль-
них чи основних) правових інститутів, у тому числі й інституту прав людини.
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несинова С. в. Аксіологічні засади інституту прав людини у правовій системі
У статті розглянуто окремі питання впливу цінностей людини на розвиток права і теорію прав лю-

дини. Досліджено проблему ціннісного підходу до інституту прав людини та його значення для роз-
витку вітчизняного правознавства. Зроблено висновок про вплив цінностей людини на формування і 
розвиток ідеї прав людини й правової системи суспільства загалом. 

Ключові слова: правовий інститут, інститут прав людини, цінність права, аксіологія права, суспіль-
ний інститут.

несынова С. в. Аксиологические основы института прав человека в правовой системе
В статье рассмотрены отдельные вопросы влияния ценностей человека на развитие права и теорию 

прав человека. Исследована проблема ценностного подхода к институту прав человека и его значение 
для развития отечественного правоведения. Сделан вывод о влиянии ценностей человека на форми-
рование и развитие идеи прав человека и правовой системы общества в целом.

Ключевые слова: правовой институт, институт прав человека, ценность права, аксиология права, 
общественный институт.

Nesynova S. Axiological foundations of the institute of human rights in the legal system
The article discusses some issues the influence of human values on the development of the theory of law 

and human rights. The problem of value approach to the institution of human rights and its importance for the 
development of the domestic jurisprudence. It is concluded that the impact of human values on the formation 
and development of the idea of human rights and the legal system of the society as a whole.

Key words: legal institute, the institute of human rights, the value of law, axiology of law, public institute.
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пРАвОвИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА пРАвА  
ЯК ЮРИДИЧнА КОнСТРУКЦІЯ

Системне правове регулювання суспільних відносин вимагає формування відповідних юри-
дичних конструкцій, здатних забезпечити єдність і несуперечність норм права. У деяких га-

лузях права сформувалися особливі фундаментальні юридичні конструкції: в кримінальному пра-
ві — це конструкція складів злочину, в цивільному — конструкція договорів.

Однак у теорії права досі існують юридичні конструкції, що не є чітко сформованими та на-
лежним чином дослідженими ученими-правознавцями. Такою є конструкція правового статусу 
суб’єкта права. Від правильного вирішення цього питання залежить оцінка сутності правового 
статусу суб’єкта права. 

Тому метою цієї статті є розкриття юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права.
Окремі питання юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права досліджували такі 

вчені-правознавці, як Б. Габричидзе, М. Вітрук, Л. Воєводін, В. Горшеньов, М. Матузов, В. Ново-
сьолов, О. Скакун, М. Строгович, Р. Халфіна та ін. Проте дослідження цього питання відбувалося 
загалом відносно суб’єктів права — особи, людини, громадянина. 

Поняття «юридична конструкція», що використовується у теорії, складне і багатоаспектне. 
У дореволюційній літературі юридична конструкція пов’язувалася з методом догматичного ви-
вчення права. У сучасній літературі підхід до цього явища не такий однозначний. Виокремлю-
ються різні аспекти розуміння юридичних конструкцій. Так, одні автори ототожнюють юридичну 
конструкцію з логічною дедукцією [27, с. 73], другі — з граматичною конструкцією, з визначен-
ням понять [31, с. 156], треті — з теоретичними положеннями [16, с. 139–141], четверті — зі спо-
собом регулювання суспільних відносин [14, с. 106–110] тощо. Юридичні конструкції також роз-
глядаються як засіб юридичної техніки [2, с. 162–163]. Виокремлюються такі аспекти розуміння 
юридичної конструкції, як метод пізнання права, засіб побудови нормативного матеріалу, засіб 
тлумачення при застосуванні права тощо [1, с. 275–276].

У юридичній літературі зазвичай прийнято розрізняти нормативні юридичні конструкції й 
теоретичні юридичні конструкції. Перші закріплюються у нормах права, утворюють тканину 
(«матерію») права, елемент його власного змісту [3]; другі використовуються правовою на-
укою з метою пізнання права. З методологічної точки зору юридична конструкція може роз-
глядатися як нормативна схема регулювання (у межах позитивного права), що сформувалася, 
і як наукова теоретична модель (як об’єкт і предмет юриспруденції); він визначає юридич-
ну конструкцію як «інженерного посередника» між науковим законом і законом юридичним  
[24, с. 245–246, 252].

Вважаємо, що юридичні конструкції є особливими правовими явищами, що не охоплюються 
загальним поняттям норми і є органічними елементами нормативної системи загалом, своєрід-
ними структурними схемами, моделями побудови нормативного матеріалу. Дійсно, навіть для ре-
гламентації відносно простих суспільних відносин завжди необхідна система взаємопов’язаних 
норм. При цьому юридичні конструкції слід визнати найважливішими засобами забезпечення 
взаємозв’язку і взаємозалежності правових норм, що гарантує єдність нормативного масиву. 

Їх роль виявляється у декількох площинах: по-перше, формування юридичних конструкцій є 
певним показником логічної побудови структури права; по-друге, юридичні конструкції мають 
деяке ідейне навантаження, що визначає їх тісний взаємозв’язок із принципами правового регу-
лювання; по-третє, розвиток системи нормативно закріплених юридичних конструкцій свідчить 
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про високий ступінь організації нормативного матеріалу, і з вказаної точки зору вони (конструк-
ції) можуть бути розглянуті у межах проблеми юридичної техніки.

Слово «конструкція» походить від латинського слова «constructio» — побудова, складання, а 
слово «структура» — від латинського слова «structura» — внутрішня будова чогось, взаємозв’язок 
складових частин цілого [21, с. 442, 796]. 

Юридична конструкція правового статусу суб’єкта права має важливе значення для правового 
регулювання. Юридична конструкція як ідеальна модель предмета (явища) є формою відобра-
ження дійсності, спрощеним взірцем правової дійсності. У юридичній конструкції виражаєть-
ся структурно-системна побудова об’єктів, що досліджуються, тому вона визначається як склад. 
Назва «склад» вже вказує на те, що об’єкт, який вивчається, є складним, утворюється з частин, 
включає в себе структурні елементи (але не ознаки об’єкта, що в сукупності становлять поняття 
об’єкта) [29, с. 12–19].

Перехід від поняття правового статусу до поняття складу (структури) правового статусу є не 
звичайною зміною понять, а переходом від однієї форми абстрагування, відображення до іншої 
шляхом моделі [30, с. 156], коли не просто формулюється поняття явища, а шляхом аналізу 
виокремлюються його структурні, складові частини (елементи) та з них конструюється ідеаль-
на модель (юридична конструкція). Конструкція правового статусу — це не просто поняття, а 
модель, що відображає складну структурну побудову правового статусу суб’єкта права. Відно-
шення між правовим статусом і його складом — це відношення між явищем та його ідеальною 
моделлю.

Юридична конструкція правового статусу суб’єкта права має певну структуру, складається 
з певної кількості елементів, які виконують різні функції. Проте необхідно зазначити, що по-
гляди багатьох авторів відносно структури правового статусу є різними за змістом. З приводу  
цього справедливо відзначається, що дискусію з різних питань правового статусу, у тому числі 
його структури, слід визнати корисною [23, с. 8].

Правовий статус є складним за своє структурою, оскільки в ньому надзвичайно широко відоб-
ражається коло правових явищ, і тому одні вчені включають до нього більшу кількість елементів, 
а інші — меншу, розширюючи або звужуючи тим самим його зміст. Елементами правового статусу 
суб’єкта права є правові явища, правові ознаки, якості та характеристики, за допомогою яких за-
конодавець фіксує положення відповідного суб’єкта. 

Вважаємо, що наукові позиції щодо структури правового статусу суб’єкта права можна умовно 
поділити на дві групи: спрощене розуміння структури правового статусу та широке розуміння 
його структури.

Представники спрощеного розуміння структури правового статусу вважають, що він скла-
дається з одного-двох елементів: суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [19, с. 228–229]. 

Л. Спиридонов вважає, що поняття «правовий статус» охоплює правосуб’єктність та за-
гальні (конституційні) права та обов’язки, що визначають конкретний зміст правоздатності, є 
невід’ємними від особи [22, с. 187–188]. При цьому конструкції правового статусу, що включають 
тільки один елемент (або правосуб’єктність, або правоздатність чи суб’єктивні права), були ши-
роко поширені раніше. Істотне ускладнення структури правового статусу спостерігається згодом. 
І це не дивно, оскільки правовий статус не може бути незмінним, він змінюється поряд зі зміна-
ми, що відбуваються у суспільстві. 

На думку В. Горшеньова, вузьконормативне розуміння правового статусу має більші пере-
ваги, оскільки узагальнюючи тільки права та обов’язки, тим самим виокремлює серцевину 
правового статусу, його генеруючу та одночасно синтезуючу основу. При цьому громадянство, 
правосуб’єктність, загальні правовідносини виконують щодо правового статусу функції або пе-
редумов, або похідного елемента, продукту прояву правового статусу. Він вважає також невдалою 
спробу включення у правовий статус законних інтересів [12, с. 52]. 

М. Матузов вказує на те, що до структури цього поняття входять такі елементи: а) правові нор-
ми, що встановлюють цей статус; б) правосуб’єктність; в) основні права та обов’язки; г) законні 
інтереси; ґ) громадянство; д) юридична відповідальність; ж) правові принципи; 3) правовідноси-
ни загального (статусного) типу [26, с. 237]. На його думку, без відповідних правових норм вста-
новлення, закріплення, а отже, саме існування правового статусу неможливе; ядром правового 
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статусу є права та обов’язки, а зв’язки між ними, точніше між їх носіями, і є правовідносинами 
[17, с. 59].

Разом із тим у науці висловлювалися заперечення щодо включення у правовий статус право-
вих норм. Така позиція обґрунтовується тим, що таке включення навряд чи виправдане, адже, 
зважаючи на це, в структуру компетенції органу держави також слід включити правові норми, що 
в літературі, як відомо, не робиться [13, с. 108]. 

Не підтримали пропозицію й щодо включення у структуру правового статусу не лише прав та 
обов’язків, а й правовідносин загального (статутного) характеру, в межах яких вони виступають 
[8, с. 31]. 

Підтримуючи думку М. Матузова про те, що: а) без правових норм встановлення, закріп-
лення, існування правового статусу неможливі; б) ядром правового статусу виступають права й 
обов’язки, зазначимо, що все ж таки правові норми та правовідносини загального (статусного) 
типу не є структурними елементами правового статусу суб’єкта права. Вважаємо, що правові 
норми є нормативною основою, на якій виникає правовий статус, а правовідносини загального 
(статутного) типу є формою реалізації прав та обов’язків суб’єктів права. Названі феномени, без-
умовно, характеризують правовий статус суб’єкта права у суспільстві, пронизують це поняття, але 
не є його самостійними елементами.

Щодо юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права висловлювалися й інші точки 
зору. Так, розрізняючи поняття правового статусу (положення) у вузькому та широкому значен-
нях, В. Новосьолов виокремлював різні структури правових статусів (положень) — у вузькому та 
широкому значеннях. Елементами правового статусу (положення) у вузькому значенні він вва-
жав: мету й умови регульованої нормами права поведінки (діяльності і правомірної бездіяльності) 
громадян; права; правоздатність; свободи; здатність мати свободи; обов’язки; дієздатність; права-
обов’язки; юридичний борг. До правового статусу в широкому значенні, на думку В. Новоселова, 
входять: правовий статус у вузькому значенні; правові принципи правового положення громадян; 
закріплені у нормах права гарантії прав, свобод та обов’язків громадян, які не входять у правове 
положення у вузькому значенні (наприклад, контрольно-наглядова діяльність); закріплені в нор-
мах права функції, права та обов’язки державних органів і суспільних організацій, а також інших 
суб’єктів права щодо громадян [18, с. 251–253].

О. Скакун вважає, що структура правового статусу особи може бути представлена у вигляді 
таких елементів: правосуб’єктність; права; свободи; обов’язки; відповідальність. При цьому автор 
зазначає, що відповідальність має вторинний характер — реалізується у результаті скоєного пра-
вопорушення чи у зв’язку з невиконанням компетенції або перевищенням її обсягу [20, с. 412].

Л. Воєводін вважає, що основи правового положення громадянина становлять такі інститу-
ти державного права: громадянство; загальна правоздатність; принципи правового положення; 
основні (конституційні) права та обов’язки; гарантії правового положення громадянина в усіх 
його проявах. Науковець зазначає, що кожний із цих інститутів регулює одну сторону право-
вого положення громадянина держави, а всі ці елементи разом утворюють його зміст [9, с. 16;  
10, с. 42–50]. 

М. Вітрук до структури правового статусу (положення) включає: 1) юридичні права, обов’язки 
та законні інтереси; 2) правосуб’єктність; громадянство; 3) юридичні гарантії прав, обов’язків та 
законних інтересів; 4) юридичну відповідальність [8, с. 27–34].

Р. Халфіна відзначає, що зміст правового статусу можна звести до трьох груп елементів:  
1) соціальні блага (недоторканність особи, житла, свобода слова та інші, закріплені в конститу-
ції права й обов’язки); 2) права та обов’язки в реальних правовідносинах, підставою яких слугує 
конституція і передбачений законом юридичний факт; 3) правосуб’єктність, тобто можливість 
виступати у ролі суб’єкта прав та обов’язків у різних галузях суспільних відносин [28, с. 123].

Деякі автори, зокрема, В. Новосьолов, В. Маслєнніков, одним з елементів правового статусу 
називають правовий борг, інші (наприклад, Л. Воєводін) — гарантії. Критикуючи зазначені точки 
зору, М. Матузов зазначає, що такі феномени, як правовий борг, правосвідомість, правова актив-
ність, правова культура, законність, гарантії, — це або принципи, або риси, або передумови пра-
вового статусу, які характеризують положення особи в суспільстві, пронизують це поняття, але не 
виступають як його самостійні елементи.
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Погоджуємося з думкою М. Матузова про те, що такі явища, як правовий борг, правосвідо-
мість, правова активність, правова культура, законність не є самостійними елементами правового 
статусу. Разом із тим не можна погодитися відносно того, що гарантії не є структурним елементом 
правового статусу. Аналіз норм чинного законодавства дозволяє дійти висновку про необґрунто-
ваність вказаної позиції. Цей висновок пояснюється тим, що деякі вчені, які дотримуються пози-
ції, згідно з якою гарантії не є структурним елементом правового статусу, не враховують той факт, 
що нормативні акти, які визначають порядок набуття певного статусу суб’єкта права, містять і 
норми відносно порядку захисту від необґрунтованої відмови у наданні відповідного статусу, а 
також оскарження випадків позбавлення статусу. Це повною мірою стосується як фізичних, так і 
юридичних осіб, відмову в проведенні державної реєстрації яких може бути оскаржено в суді (п. 4 
ст. 27 Закону України від 15 травня 2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців»).

У структурі конституційно-правового статусу будь-якого суб’єкта конституційного права 
Н. Богданова виокремлює такі елементи: 1) місце в суспільстві і державі, соціально-політична 
роль та призначення; 2) загальна правоздатність; 3) права та обов’язки або компетенція та відпо-
відальність; 4) гарантії стійкості та реальності правового стану суб’єктів конституційного права 
[5, с. 14–19].

А. Ліверовський вважає, що «класичною» є структура статусу суб’єкта права, що включає такі 
обов’язкові елементи: права, обов’язки, гарантії і відповідальність. Стосовно суб’єкта федерації, 
автор виокремлює у структурі статусу три групи обов’язкових елементів. По-перше, це статич-
ний компонент статусу, що виражає положення суб’єкта федерації як суб’єкта публічного права 
(атрибути суб’єкта федерації: офіційне найменування, символіка, «доміцилій», офіційна мова, 
територія, громадянство, органи уповноважені бути представником суб’єкта федерації). По-
друге, функціональний компонент статусу становлять предмети відання і повноваження суб’єкта 
федерації, а також регіональні правові акти, що приймаються відповідно до них. По-третє, юрис-
дикційний компонент статусу, що характеризує підконтрольність діяльності суб’єкта федерації 
та його відповідальність тощо. До вказаних елементів автор додає також майново-фінансовий і 
гарантійний компоненти статусу [6; 15, с. 90].

При характеристиці структури правового статусу заслуговують на увагу також точки зору щодо 
структури правового статусу державних органів. Так, Б. Габричидзе у структурі конституційного 
статусу державних органів виокремлює такі елементи: 1) політична та державно-правова харак-
теристики органу держави; 2) місце різних видів органів у загальнодержавній системі; 3) основи 
взаємовідносин органів між собою; 4) найважливіші принципи організації та діяльності держав-
них органів; 5) основи компетенції; 6) види правових актів державних органів [11, с. 10–11].

Деякі дослідники до структури правового статусу органів державного управління включають: 
1) офіційне найменування, його атрибути, порядок утворення органу управління, його структуру 
(штатний розпис); 2) цілі та завдання органу управління, його компетенцію, правові акти управ-
ління; 3) порядок фінансування органу і його характеристику як юридичної особи; 4) підлеглість, 
піднаглядність та відповідальність органу управління, а також гарантії його діяльності [4, с. 6–12]. 

Проаналізувавши існуючі точки зору щодо юридичної конструкції правового статусу, вва-
жаємо, що юридична конструкція правового статусу суб’єкта права включає такі елементи: 
1) правосуб’єктність, що характеризується єдністю певних складових (правоздатність, дієздат-
ність); 2) система прав, обов’язків та охоронюваних законом інтересів; 3) система гарантій прав, 
обов’язків та охоронюваних законом інтересів суб’єктів права (за допомогою яких досягається їх 
реалізація, захист); 4) юридична відповідальність. При цьому слід зазначити, що сутності та осно-
вним проявам правового статусу суб’єкта права може бути надана характеристика лише шляхом 
конкретизації основних понять, категорій (правосуб’єктності, гарантій прав, обов’язків та охоро-
нюваних законом інтересів тощо) через їх понятійні ряди [7, с. 133–138].

На підставі викладеного, можна зробити такі висновки.
В останні роки у правознавстві по-новому оцінюється роль юридичних конструкцій, ви-

знається обмеженість предметного підходу до побудови системи права [3, с. 5–20; 25, с. 26–36]. 
Утворення фундаментальних юридичних конструкцій — яскраве свідчення формування особли-
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вого режиму правового регулювання, доказ втілення у життя того потенціалу системності права, 
який закладено в його ключових системоутворюючих чинниках.

Проведений вище аналіз також підтверджує, що здатність тієї або іншої сукупності правових 
норм бути організованою на основі певної юридичної конструкції, що відображає їх логічний і 
функціональний зв’язок, є важливим показником юридичної своєрідності цієї сукупності норм, 
системності регулювання. Юридична конструкція правового статусу суб’єкта права має універ-
сальний характер, що дозволяє утворювати на її основі конструкції правового статусу суб’єктів 
права конкретної галузі права; здатна виступати як універсальна основа правового регулюван-
ня відповідних проблем, у методологічному плані може застосовуватися для розкриття змісту та 
складу конкретних видів правового статусу суб’єкта права (правових статусів фізичних і юридич-
них осіб). 

Розробка та розвиток теорії правового статусу суб’єкта права має одним зі своїх завдань пізнан-
ня специфічних закономірностей правового статусу суб’єкта права, його структурних елементів.
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Окунєв І. С. правовий статус суб’єкта права як юридична конструкція
Стаття присвячена окремим аспектам теорії правового статусу суб’єктів права. Розглядаються по-

няття юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права. Аналізуються різні підходи до визна-
чення юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права, що існують в юридичній науці. Автор 
доходить висновку про відсутність єдиного підходу до поняття юридичної конструкції правового ста-
тусу суб’єкта права в юридичній літературі. За результатами дослідження запропоновано власне визна-
чення юридичної конструкції правового статусу суб’єкта права.

Ключові слова: суб’єкт права, правовий статус, юридична конструкція правового статусу суб’єкта 
права. 

Окунев И. С. правовой статус субъекта права как юридическая конструкция
Статья посвящена отдельным аспектам теории правового статуса субъектов права. Рассматривает-

ся понятие юридической конструкции правового статуса субъекта права. Анализируются различные 
подходы к определению юридической конструкции правового статуса субъекта права, существующие 
в юридической науке. Автор приходит к выводу об отсутствии единого подхода к понятию юридичес-
кой конструкции правового статуса субъекта права в юридической литературе. По результатам иссле-
дования предложено собственное определение юридической конструкции правового статуса субъекта 
права.

Ключевые слова: субъект права, правовой статус, юридическая конструкция правового статуса 
субъекта права.

Okuniev I. The legal status of subject of law as a legal construction
This article focuses on particular aspects of the theory of the legal status of entities. The article covers the 

concept of the legal construction of legal status of legal subject. This article examines different approaches to 
determining the legal construction of legal status of legal subject that exist in legal science. The author concludes 
that there is no single approach to the concept of the legal construction of legal status of legal subject in the legal 
literature. The research proposes definition of the legal construction of legal status of legal subject.

Key words: the subject of law, legal status, legal structure of the legal status of legal entity.
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ЦІннІСнИЙ вИмІР СвОБОДИ У пРАвІ

Проблема ціннісного виміру правової сфери має тривалий характер та пов’язується із динамі-
кою розвитку суспільства та держави. Цінності, які кладуться в основу категорій «свобода» 

та «право», становлять фундаментальну проблему через складність і плюралістичність підходів до 
їх розуміння.

Проблема цінностей досліджується аксіологією (від грец. axia — цінність та logos — слово, 
вчення), яка є одним із сучасних розділів філософії. Певної самостійності та визначеності аксіо-
логія набула наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Це філософське вчення про природу цінностей, 
їх місце у реальності та структуру ціннісного світу, тобто про зв’язки різних цінностей між собою, 
із соціальними та культурними факторами і структурою особистості. 

Сучасна теорія цінностей почала формуватися лише в 1960-х роках, серед російських учених, 
які досліджували питання правової аксіології, слід виокремити В. Нерсесянца [1], який вперше 
обґрунтував аксіологію права як самостійний напрям правової філософії, та С. Алексєєва, який 
визначив наявність власної та інструментальної цінності права [2], а у фундаментальній праці, 
присвяченій соціальній цінності права, брав за основу класовий характер суспільства та філософ-
ські основи марксизму [3]. 

Поняття цінності зазвичай використовують для наголосу на людське, соціальне та культурне 
значення об’єктів і явищ, що відсилає до світу належного, цільового, осмисленого [4]. 

Однак за радянських часів ціннісним аспектам свободи і права не приділялося значної уваги. 
Радянські вчені (Н. Неновський та ін.), приділяючи увагу лише матеріальним факторам розвитку 
суспільства, залишали поза увагою духовну сферу людського життя, що має важливе значення для 
суспільної взаємодії.

Про зростання ролі правової аксіології у сучасних правових дослідженнях свідчить той факт, 
що низка відомих праць, присвячених іншим філософсько-правовим проблемам, містить гли-
бокий аналіз ціннісних аспектів зазначеної проблем. Такими працями є, зокрема, монографія 
А. Козловського [5], в якій цінності визначаються як необхідні елементи правової реальності та 
пізнання права.

Отже, одним із головних завдань науки і практики є розробка теоретико-правової основи для 
створення та реалізації права в аспекті розуміння цінності свободи у праві. Однак плюралізм ду-
мок серед учених щодо розуміння змісту, меж та особливостей втілення свободи ускладнює ви-
рішення цього завдання.

Питанню ціннісного виміру свободи у праві присвячені праці багатьох сучасних учених, які є 
представниками як теоретичних, так і галузевих наук, зокрема: С. Алексєєва, О. Бандурка, М. Ко-
зюбри, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Ю. Оборотова, П. Рабіновича, В. Селіванова, С. Сливки, 
Ю. Шемшученка та ін.

Саме ціннісний вимір свободи у праві як елемент ціннісно-нормативного рівня соціальної 
системи суспільства, яке спрямоване на забезпечення надійного і гарантованого простору для 
діяль ності особи, забезпечення соціальної свободи і є метою дослідження цієї статті.

У юридичній літературі існує різна класифікація цінностей, які залежать від критеріїв, які 
покладені в їх основу. Так, найбільш загальним є поділ цінностей на позитивні (любов, вірність) 
та негативні (зневага, зрада), які базуються на тому, що може мати значення для людини; цін-
ності духовні та матеріальні, які отримують свій ціннісний зміст через властивості, які покла-
дені в їх основу; цінності абсолютні та відносні. Окрім того, існує диференціація цінностей на 
духовні, які включають у себе: цінність справедливого і несправедливого; законного і незакон-
ного та ін. [6].
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М. Лапін виокремив такі групи цінностей: інтегруючі — за допомогою них здебільшого кон-
солідується поведінка суб’єктів (на рівні національної ідеї); сенсу життя — вони визначають цілі 
буття, людської сутності, цінності волі, правди, краси; вітальні — ціннісні судження, необхідні 
для збереження і підтримки повсякденного життя, здоров’я, безпеки, комфорту; інтерактивні — 
цінності міжособистісного спілкування; ідентифікації та соціалізації —  визначають процес фор-
мування особистості. Водночас моральні цінності є системоформуючими. Причому їхнє значен-
ня підсилюється саме в період трансформації, коли настанови, переконання, ідеї переглядаються 
і переосмислюються [7]. 

У своїй монографії «Ціннісний підхід у системі соціологічного знання» А. Ручка виокремлює 
узагальнений перелік цінностей, зокрема: цінності є засобом задоволення потреб та інтересів лю-
дей, що служить суспільному прогресу і всебічному розвитку особистості; цінності акцентують 
увагу на значущості речей, явищ, ідей, важливих для життєдіяльності соціальних суб’єктів; цін-
ності є ідеальним критерієм оцінки й орієнтації особистості у суспільстві [8].

Аналіз наукової літератури надає можливість констатувати наявність правових цінностей, 
тобто тих цінностей, які можна досягнути за допомогою самого права, та цінностей права, під 
якими розуміють його спроможність бути метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, 
со ціально справедливих загальнолюдських потреб та інтересів громадян та їх об’єднань [9]. Цін-
ність у праві слід сприймати як вектор виміру самого права, це те сутнісне, що дозволяє праву 
залишатися самим собою.

Зокрема, Ю. Оборотов під правовою аксіологією розуміє вчення про цінності, які забезпе-
чуються правом, та цінності самого права. Принципове значення має розмежування цінностей 
права (тобто тих цінностей, які охороняються за допомогою права) і правових цінностей (тобто 
тих цінностей, які несуть у собі через століття і покоління саме право, правова культура). Так, на 
думку Ю. Оборотова, у правовій сфері свобода не є правовою цінністю, вона є цінністю права, 
яка через принцип формальної рівності матеріалізована засобом таких правових цінностей, як 
суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Саме останні становлять зміст свободи в юридичному 
сенсі й виступають як основоположні правові цінності [10].

За оцінкою С. Алексєєва, цінності права — «це увесь арсенал, увесь спектр правових фено-
менів різних рівнів з тією лише особливістю, що вони відокремлюються і розглядаються не з по-
зицій одних лише потреб юридичної практики і у цьому відношенні у вигляді об’єктивованих 
фрагментів правової дійсності, а з позицій їх функціонального призначення, тих рис, які характе-
ризують їх як інструменти правового регулювання, вирішення економічних та інших соціальних 
завдань» [2].

Ю. Шемшученко зазначає, що «вчення про цінності (аксіологія) розглядає право як соціальну 
цінність та благо. Найвизначнішою цінністю, реалізувати яку покликане право, є існування сус-
пільства і життя окремої людини. У соціальному та особистому житті фундаментальну роль віді-
грають такі цінності, як свобода, відповідальність, рівність, справедливість» [11, с. 106].

Таку ж думку поділяє й О. Бандура, за словами якого, «право у будь-якій сучасній інтерпретації 
виступає самостійною культурною цінністю і є засобом оптимальної реалізації інших цінностей 
культури, насамперед свободи» [12, c. 44].

Не менш важливим є дослідження свободи крізь призму ціннісних рівнів права, за допомогою 
яких можна розкрити важливі аспекти щодо розуміння свободи. Якщо сутність права у найбільш 
загальному визначенні є міра свободи та обґрунтованість поведінки суб’єктів суспільного життя, 
що об’єктивно зумовлені розвитком суспільства, то цінність права можна визначити як уособлен-
ня свободи й активності людей на основі упорядкованих стосунків і відповідно до справедливос-
ті, необхідності узгодження волі й інтересів різних верств населення, соціальних груп, окремих 
індивідів. 

Цінність права похідна від більш загальних людських цінностей, прийнято виокремлювати де-
кілька її аспектів: як явище, сенс якого полягає в реалізації ідеї права (власна цінність права); як 
особливий соціальний регулятор суспільних відносин (інструментальна цінність права); як здо-
буток культури людства (історико-культурна цінність права).

Власна цінність права пов’язана з його сутнісними характеристиками. Право є втіленням ідей 
свободи, рівності, гуманізму і справедливості, що і формує його сутність. За допомогою власної 
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цінності право протистоїть свавіллю і беззаконню та забезпечує простір для впорядкованої сво-
боди й активності.

Тобто право є засобом забезпечення (гарантування) свободи і засобом її обмеження. З одно-
го боку, саме в праві свобода набуває свого найбільш концентрованого вираження, у ньому вона 
матеріалізується у конкретних правових формах, принципах, інститутах. Однак, з другого боку, 
у праві закріплена не абсолютна свобода суб’єктів права, а тільки її певна частина, яка об’єктивно 
зумовлена і визначається з урахуванням системи відповідних концептуальних засад [13, c. 160]. 

У літературі власну цінність права також розділяють на соціальну цінність права, тобто правом 
стають лише ті норми, зміст яких відповідає інтересам суспільства, які здатні забезпечити стабіль-
ність суспільства; та особистісний вимір цінності права, за яким право є джерелом свободи особи. 
За допомогою права вирішуються протиріччя між особистою свободою і загальним благом. Окрім 
того, особистісна цінність права наділяє особу свободою та встановлює певний порядок її вико-
ристання для всебічного і повного розвитку особистості [10].

Не менш важливою є інструментальна цінність права як одна із проявів його загальносоці-
альної цінності. Вона полягає у тому, що право є регулятором суспільних відносин, інструмен-
том для вирішення різних завдань, у тому числі для забезпечення функціонування інших со-
ціальних інсти тутів (держави, соціального управління, моралі тощо) та інших соціальних благ.  
Як інструмент право використовується різними суб’єктами соціального життя — державою, церк-
вою, громадськими об’єднаннями, комерційними організаціями, громадянами. У розвинутому 
суспільстві саме право є одним із головних інструментів, здатних забезпечити його життєдіяль-
ність, соціальну злагоду, організованість, подолання соціальної напруги [2]. 

Також у науковій літературі трапляється й історично-культурна цінність права, яка полягає у 
тому, що свобода належить до фундаментальних цінностей світової культури, вироблених люд-
ством у процесі його розвитку. У такому значенні право розглядається як атрибут цивілізації, як 
втілення гуманістичних прагнень людства, як результат боротьби за свободу [14]. 

З огляду на це інструментальна цінність права спрямована на зовнішній його прояв, що 
пов’язується із забезпеченням стабільності суспільних відносин за допомогою інструментів — ре-
гуляторів, а власна цінність права пов’язана із внутрішнім його проявом, відображаючи багато-
гранність цієї категорії та найважливіші елементи, такі як свобода та справедливість.

Водночас аксіологічний зміст категорії свободи у праві останнім часом набуває глобального 
характеру. Це зумовлено проникненням правових цінностей до вищих рівнів загальносвітових 
ціннісних ієрархій. У той же час фундаментальні цінності людини стають базою аксіології права, 
утворюючи сутнісну константу юридичного простору. Однією з основоположних цінностей інди-
віда є потреба у свободі. 

Як свого часу писав Г. Гегель, свобода є сутністю права, але свобода не будь-яка, а лише певним 
чином визначена й забезпечена [14].

Ю. Оборотов визначає свободу як найвищу цінність людини, можливість вибору та самови-
значення. Саме свобода виступає у більшості випадків як неусвідомлена, прихована цінність лю-
дини, доки вона існує, людина зберігає свою людську якість. Тільки викорінившись в індивіді, 
свобода може стати загальною цінністю багатьох людей [10]. 

Стверджуючи принципи свободи, право набуває глибокого особистого значення, стає цінніс-
тю для окремої людини, конкретної групи та суспільства загалом, відкриває особі доступ до благ, 
є дієвим засобом її соціальної захищеності. У цьому виявляється гуманістичний характер права. 
Саме свобода як цінність права належить до арсеналу загальнолюдських цінностей, що напрацьо-
вуються поколіннями людей упродовж історії.

Ціннісне опосередкування свободи правом особливо актуалізується у сучасний період, коли 
створюється сприятливий простір для вільної та ініціативної діяльності індивідів, громадських 
організацій та інших інститутів громадянського суспільства. Процес зміцнення європейських 
зв’язків, вихід України на міжнародну арену характеризується динамізмом та інтенсивністю, стає 
більш ліберальним. Водночас воно не позбавлене суперечностей і залишається нестабільним, 
оскільки потребує становлення традицій правового розвитку.

Отже, свобода визначає свою цінність не сама собою, не лише через факт свого існування, а 
з точки зору ставлення до неї людини та суспільства. Для кожної людини свобода тоді становить 
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певну цінність, коли людина сама знаходить у ній корисні властивості й особисто відчуває у них 
необхідність. Якщо корисні якості свободи не усвідомлюються індивідом, тоді цей феномен не 
сприймається ним як цінність. Події сучасності наочно підтверджують тезу: громадська самосві-
домість немислима без відчуття цінності свободи [15, c. 93–95].

На сучасному етапі суспільного розвитку відбувається переоцінка цінностей не на рівні  
однієї особистості, а на рівні усього суспільства, тому основний акцент повинен бути зробле-
ний на свободу, обумовлену правом, рівністю та справедливістю, що концентруються у служін-
ні суспільству.

Отже, одним із завдань юридичної науки та практики є створення науково-методологічної 
тео ретико-правової основи для законотворчості й реалізації права з точки зору розуміння цін-
ності категорії правової свободи.

Потреба аксіологічного виміру правової свободи виникає також в аспекті дослідження шляхів 
підвищення ефективності дії права щодо оптимальної реалізації цінності особистості, передусім 
свободи; забезпечення надійного і гарантованого простору для діяльності особи, забезпечення 
соціальної свободи. 

Саме тому вищою цінністю більшості філософських і правових концепцій є розуміння аксіо-
логії права в контексті свободи, за якою право слід сприймати як уявлення про свободу та основ-
ний засіб її забезпечення, оскільки втілює це уявлення у норми поведінки силою держави, її ін-
ститутами. 

Викладене вище дає можливість зробити такий висновок. Однією з основних проблем, яка 
постає перед аксіологічним виміром свободи в праві, є суперечлива природа вищих загальнолюд-
ських та відповідних їм правових цінностей. Ця суперечливість пов’язана із розбіжностями, які 
існують між ціннісними орієнтаціями окремих індивідів, між цінностями особи та суспільства і 
навіть між різними цінностями, які становлять світоглядну основу особистості. 

Водночас фундаментальна цінність свободи стає базою аксіології права, утворюючи сутнісну 
константу юридичного простору. Окрім того, свобода як цінність права трансформується у юри-
дично оформлену свободу, яка спрямована на подолання «відчуження» людини у сфері права, 
сприйняття цінностей як результату особистої творчості особистості та стає найбільш ефектив-
ною спробою узгодження суперечностей з огляду на те, що являє собою так званий ідеологічний 
фундамент для демократичної, правової держави.
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Осядла м. в. Ціннісний вимір свободи у праві
Розглядається проблема ціннісного виміру свободи у праві, яка має тривалий характер і пов’язується 

із динамікою розвитку суспільства та держави. Потреба аксіологічного виміру свободи виникає також 
в аспекті дослідження шляхів підвищення ефективності дії права щодо оптимальної реалізації базових 
цінностей особистості, передусім свободи. 

Фундаментальна цінність свободи стає базою аксіології права, утворюючи сутнісну константу юри-
дичного простору. Окрім того, свобода як цінність права трансформується у юридично оформлену 
свободу, яка спрямована на подолання «відчуження» людини у сфері права.

Ключові слова: свобода, право, цінність свободи, аксіологія права.

Осядлая м. в. Ценностное измерение свободы в праве
Рассматривается проблема ценностного измерения свободы в праве, которая имеет длительный 

характер и связывается с динамикой развития общества и государства. Потребность аксиологического 
измерения свободы возникает также в аспекте исследования путей повышения эффективности права 
относительно оптимальной реализации базовых ценностей личности, прежде всего свободы.

Фундаментальная ценность свободы становится базой аксиологии права, образуя сущностную 
константу юридического пространства. Кроме того, свобода как ценность права трансформируется 
в юридически оформленную свободу, которая направлена на преодоление «отчуждения» человека в 
сфере права.

Ключевые слова: свобода, право, ценность свободы, аксиология права.

Osyadlaya M. Value dimension of the right of freedom
The problem of value measure of freedom in Praia, which has a long-term nature and is associated with the 

dynamics of the development of society and the state. Need axiological measure of freedom also occurs in the 
aspect of the study of ways to enhance the effectiveness of the right to an optimal implementation of the basic 
value of the person, first of all freedom.

The fundamental values of freedom is becoming the foundation of axiology of law forming sustnistnu 
constant legal space. In addition, the right to freedom as a value is transformed into a legally free, which is aimed 
at overcoming the «alienation» of man in the sphere of law.

Key words: freedom, law, the value of freedom, axiology of law.
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ОБ’ЄКТ І пРЕДмЕТ  
ЗАГАльнОТЕОРЕТИЧнОЇ нАУКИ:  
ОСнОвнІ АСпЕКТИ вЗАЄмОДІЇ

Наука як важлива сфера людської діяльності має на меті отримання і систематизацію 
об’єктивних знань про дійсність; має складну структуру. Перш за все вона розподіляється 

на природні та суспільні науки за характером явищ і процесів, що вивчаються. Як будь-яка наука, 
юридична має власне завдання — отримання нових об’єктивних знань про предмет — державу і 
право, систематизацію цих знань, опис, пояснення і передбачення на основі соціальних законів 
розвитку досліджуваних категорій у майбутньому. Однак предметна націленість юридичної науки 
має дискусійний характер в аспекті визначення сторін держави і права як предмета, його особли-
востей, перспектив вдосконалення структури та підвищення ефективності наукової діяльності. 
Одним із дискусійних питань є співвідношення предмета й об’єкта юридичної науки. Його до-
слідження має актуальне значення, теоретичну і практичну спрямованість. Не становить винятку 
теорія держави і права як фундаментальна загальнотеоретична наука, що є самостійною та має 
особливий предмет, який визначає місце її теорії в системі юридичних наук.

Зазначимо, що різноманітні аспекти предмета теорії держави і права досліджувалися такими 
вітчизняними вченими, як С. Бобровник, С. Гусарєв, О. Зайчук, А. Заєць, М. Козюбра, О. Копи-
ленко, В. Лемак,   Л. Луць, С. Максимов, Н. Оніщенко, О. Петришин, П. Рабінович, О. Скакун, 
Т. Тарахонич та ін. Однак проблему співвідношення об’єкта й предмета загальнотеоретичної на-
уки ще не було досліджено на самостійному рівні.

Метою цієї публікації є з’ясування співвідношення об’єкта й предмета теорії держави і пра-
ва, дослідження основних аспектів прояву цих категорій та їх значення для інтеграції юридич-
ної науки.

Дослідження співвідношення об’єкта і предмета дослідження загальнотеоретичною наукою, 
на нашу думку, визначає необхідність встановлення змісту категорій об’єкт та предмет науки. 
Існую чі наукові визначення ми повинні співвідносити з філологічним, найбільш поширеним ро-
зумінням об’єкта як пізнавальної діяльності, що існує поза свідомістю людини і не залежить від 
неї; явище, предмет, на які спрямована певна діяльність чи увага [1, с. 392].

Наукова сфера певним чином конкретизує та вдосконалює це бачення, наділяючи його спе-
цифічними складовими. Як правило, об’єкт науки визначають як об’єктивну реальність, на 
яку спрямовується увага науковця, дослідника, а також керований ними процес дослідження  
[2, с. 171]. Проаналізуємо інші визначення об’єкта науки, обґрунтовані в сучасній юридичній 
науці та на цій основі запропонуємо власне бачення цієї категорії.

О. Малько під об’єктом науки розуміє певну цілісність, що вивчається багатьма науками  
[3, с. 8]. Дещо звужує це поняття М. Рассолов, характеризуючи об’єкт як явища, які наука вивчає та 
ототожнює з предметом, визначаючи останній в аспекті юридичних наук як державу, право та дер-
жавно-правові явища [4, с. 9]. Розрізняючи об’єкт і предмет науки, А. Машков зазначає, що об’єкт 
науки є виокремленою суб’єктом пізнання частиною світу, на яку спрямовано наукове пізнання 
у межах конкретної науки. Хоча, на нашу думку, вчений дещо перебільшує суб’єктивний аспект 
об’єкта науки та не наголошує на аналізі конкретною наукою частини об’єкта, а не його загалом  
[5, с. 68]. Досить широким є визначення об’єкта, обґрунтоване М. Байтіним як явища оточуючого 
світу, на які поширюються пізнання і практичний вплив суб’єктів, людей [6, с. 13]. Деякі автори вза-
галі не згадують такої категорії, як об’єкт науки, акцентуючи увагу на предметі [7]. 
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Очколяс Д. В. Об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки: основні аспекти взаємодії

Не відрізняються єдністю і підходи вчених до характеристики об’єкта юридичної науки, різно-
видом якої є теорія держави і права. Більшість науковців під ним розуміють державу і право як 
реально існуючі явища [8, с. 6]. Інші додають такий аспект цих категорій, як класово-політична 
та загальнолюдська сутність [9, с. 17]. Поряд із названими існують інші уявлення про об’єкт теорії 
держави і права, що обумовлюють невиправдане його розширення на конкретно-історичні умови 
існування держави і права; соціальну практику, що впливає на функціонування державно-право-
вих категорій; психологію суспільства, що визначає оцінку поведінки конкретних суб’єктів з точ-
ки зору її відповідності правовим вимогам; наукову діяльність учених-юристів, які забез печують 
доктринальну основу вивчення державно-правових категорій [10, с. 15]. У деяких випадках у про-
цесі визначення об’єкта теорії держави і права акцентується увага на залежності права, його бут-
тя. За основу об’єкта береться право (система норм), правова практика, яка впливає на розвиток 
правових процесів [11, с. 113–114]. 

У деяких випадках об’єктом теорії держави і права охоплюються всі політико-правові фено-
мени — держава, право, правовідносини; конкретно-історичні умови їх існування, реальна по-
ведінка суб’єктів права, психологія громадян, посадових осіб; діюче право, діяльність державних 
органів. Окрім того, необхідне звернення до такого поняття, як діяльність учених-юристів, яка 
включає, окрім об’єкта, такі елементи, як суб’єкт, мета, засоби, кінцевий продукт, соціальні умо-
ви [12, с. 16]. 

На нашу думку, об’єкт теорії держави і права становлять держави і право як об’єктивно існуючі 
явища у їх взаємодії з суспільством, його сферами, суб’єктами та залежно від історичного етапу 
їх розвитку. Саме об’єкт теорії держави і права надає можливість віднести теорію до юридичних 
наук, визначає її фундаментальний характер та місце в системі юриспруденції.

Важливим для розуміння співвідношення об’єкта і предмета загальнотеоретичної науки 
має визначення категорії предмет науки. З точки зору філології предмет становить будь-яке 
конкретне матеріальне явище, на яке спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність 
[1, с. 867].

Предмет науки більшість учених визначають як частину об’єкта, що є унікальною, само-
стійною і своєрідною та визначає те, чим вона відрізняється від інших наук [13, с. 15]. На дум-
ку Ю. Шемшученка, предмет науки визначає її характер — фундаментальний, спрямований на 
одержання нових знань про закономірності, та прикладний, спрямований на одержання і вико-
ристання знань у практичній сфері [14, с. 334]. О. Копиленко наголошує на функціональному 
призначенні предмета науки, розуміючи під ним те, що цікавить цю науку в конкретному аспекті 
[15, с. 15]. Таким чином, предмет науки визначає спрямування на вивчення об’єкта, забезпечує 
аналіз певної його частини, створює уявлення про науку як засіб пізнання багатоаспектних явищ, 
визначає напрям науки та її характер (фундаментальний чи прикладний). 

Характеризуючи предмет теорії, ми повинні брати до уваги такі обставини: багатоманітність 
права і держави як суспільних явищ; взаємодію права з усіма сферами життєдіяльності суспіль-
ства; взаємодію держави і права з усіма сферами життєдіяльності суспільства; залежність держави 
і права від об’єктивних і суб’єктивних факторів; динамічність цих категорій та їх вдосконалення.

У сучасній юридичній науці питання про предмет теорії держави і права сприймається та вирі-
шується неоднозначно. Спільність підходів при цьому полягає у тому, що при з’ясуванні проблем 
загальнотеоретичної науки основні суперечки концентруються виключно навколо його поняття 
і засобу. Найбільш поширеним класичним визначенням предмета теорії є загальні закономірності 
виникнення, розвитку, функціонування державно-правових явищ [9, с. 12]. Саме таке розуміння 
вчені розширюють у таких напрямах: 

• включенням до предмета пов’язаних із державою і правом суспільних відносин та зв’язків 
[4, с. 15];

• визначенням як аспекту предмета узагальнених категорій, принципів, теоретичних кон-
струкцій, через які розкриваються об’єктивні властивості державно-правових явищ [16, с. 3];

• аналізом головних рис держави і права як специфічних соціальних явищ, відмінностей пра-
ва від інших норм, а також держави — від інших соціальних інститутів [17, с. 10–11];

• з’ясуванням сутності, типів, форм, функцій, структури, взаємодії держави і права, особли-
востей державно-політичної правосвідомості і правової культури [15, с. 20];
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• доповненням предмета проблемами призначення публічної влади, ознаками держави і пра-
ва; принципами демократії, законності та правопорядку; уявленням про призначення права та 
межі правового регулювання [18, с. 30]; 

• акцентуванням уваги на юридичній техніці та питаннях правової системи [6, с. 17]; 
• аналізом державно-правової дійсності, розробкою фундаментальних проблем, що мають 

методологічне значення для галузевих юридичних наук [19, с. 15];
• виокремленням рівнів предмета теорії держави і права: загальної теорії традиційного (ана-

літичного) рівня; загальної теорії філософського рівня, до якого належать логіка держави і права 
[20, с. 176]; 

• необхідністю дослідження правосвідомості, конституційності, законодавчого процесу, пра-
вомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності [21, с. 6].

Таким чином, незважаючи на різноманітні підходи до визначення предмета теорії держа-
ви і права та виникаючі внаслідок цього різноманітні уявлення, у позиціях учених є більше 
спільного. За суттєвих розбіжностей всі визначення ґрунтуються на тому, що предметом є 
такі сторони та процеси державно-правового життя, як загальні закономірності виникнен-
ня, становлення і розвитку держави та права; взаємодія держави і права; їх характерні озна-
ки — форми, сутність, зміст і риси; місце та роль держави і права в житті суспільства і в його 
політичній системі; право, правосвідомість; законодавчий процес та його стадії; правомірна 
поведінка, правопорушення, юридична відповідальність. Вони і становлять основний зміст 
предмета теорії держави і права. 

Необхідно погодитися із М. Козюброю про те, що предмет науки не є чимось застиглим. Він 
перебуває у розвитку, оскільки явища і процеси, які включаються в орбіту дослідження науки, 
якісно змінюються. Тому перед кожною наукою періодично виникає необхідність повернення 
до розгляду її предмета, його уточнення, а інколи й істотного переосмислення [22, с. 18–19]. 
На думку вченого, переосмислення предмета загальнотеоретичної науки повинно відбуватися в 
аспекті подолання позитивного спрямування науки, відокремлення теорії держави і теорії права, 
з’ясування ролі держави як публічно-правового союзу [22, с. 30, 39].

На основі аналізу наукових уявлень про предмет загальнотеоретичної науки спробуємо обґрун-
тувати власне визначення цієї категорії. На нашу думку, предмет теорії становлять об’єктивно 
обумовлені, історично конкретизовані загальні закономірності права і держави як динамічних 
категорій, що взаємодіють між собою та основними сферами життєдіяльності суспільства і мають 
суб’єктивні аспекти прояву у правах людини, правосвідомості, правовій культурі та правовій по-
ведінці.

Предмет теорії держави і права надає можливість віднести цю науку до фундаментальних 
юридичних; з’ясувати її значення в узагальненні державно-правової дійсності; виокремити її 
функціональне призначення і місце в системі суспільних та юридичних наук; визначити двоєди-
ний характер теорії, що полягає у дослідженні держави і права в межах однієї науки в їх єдності, 
взаємозв’язку і взаємодії.

При аналізі питання про взаємодію предмета теорії держави і права з об’єктом її дослідження 
необхідно зазначити про такі положення: 

1. Не всі вчені розмежовують поняття об’єкт і предмет та поділяють ідею про проведення межі 
між ними. У низці наукових і навчальних видань поняття предмета й об’єкта дослідження аналі-
зуються як ідентичні. При цьому наявність і необхідність предмета не підлягає сумніву, тоді як 
ставлення до об’єкта є неоднозначним. Періодично виникають суперечки не лише відносно його 
поняття і змісту, а й необхідності існування. Окрім того, багато авторів нерідко допускають не-
правомірне змішування об’єкта теорії та його предмета;

2. У науковій та навчальні літературі має місце недооцінка теоретичної та практичної значу-
щості питання про предмет і об’єкт теорії держави та права, важливого як з точки зору їх визна-
чення, так і розмежування;

3. Основна відмінність об’єкта теорії від її предмета полягає не стільки і навіть не скільки в 
широті чи обсязі охоплюваних ним феноменів. Якщо об’єкт теорії — це реально існуюче держав-
но-правове життя, то предмет — певний аспект, сторона, зріз цього життя. У зміст об’єкта теорії 
може включатися поряд із державно-правовими явищами та інститутами така частина матерії, 
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яка безпосередньо пов’язана з юридичною матерією і спричиняє вплив на її функціонування. 
Складові предмета за своєю природою і характером є юридичними.

Зазначене вище дає можливість зробити висновок про значення об’єкта й предмета дослі-
дження як засобів визначення науки як самостійної. Можна стверджувати, що об’єкт теорії спів-
відноситься з її предметом як загальне та особливе [21, с. 10]. Саме завдяки категорії «об’єкт» 
загальнотеоретичної науки можна виокремити і конкретизувати явища і процеси, які є вихідним 
началом пізнання предмета цієї науки.
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Очколяс Д. в. Об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки: основні аспекти взаємодії
Аналізується значення предмета й об’єкта для характеристики науки як самостійної. Наголо-

шується на неоднозначності підходів до розуміння цих категорій. На основі аналізу існуючих ідей 
обґрунтовано власне бачення об’єкта і предмета науки взагалі та теорії держави і права зокрема. Ви-
окремлено основні аспекти взаємодії об’єкта і предмета загальнотеоретичної науки. Звернуто увагу 
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на еволюційний характер наукових уявлень про об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки та їх 
взаємодію.

Ключові слова: об’єкт науки, предмет науки, загальнотеоретична наука, сутність науки, зміст науки, 
держава, право.

Очколяс Д. в. Объект и предмет общетеоретической науки: основные аспекты взаимодействия
Анализируется значение предмета и объекта для определения науки как самостоятельной. Под-

черкивается неоднозначность подходов к пониманию этих категорий. На основе анализа существую-
щих идей обоснованно собственное видение объекта и предмета науки вообще и теории государства и 
права в частности. Определены основные аспекты взаимодействия объекта и предмета общетеорети-
ческой науки. Обращено внимание на эволюционный характер научных представлений об объекте и 
предмете общетеоретической науки и их взаимодействие.

Ключевые слова: объект науки, предмет науки, общетеоретическая наука, сущность науки, содержа-
ние науки, государство, право.

Ochkolyas D. Object and subject of general theoretical science: basic aspects of interaction
Analyzes the importance of the subject and the object to characterize science as an independent. Emphasized 

the ambiguity of understanding of these categories. Based on the analysis of existing ideas, grounded his own 
vision of the object and the subject of science and general theory of law in particular. Author determined 
basic aspects of interaction between object and subject of general theoretical science. Attention is paid to the 
evolutionary nature of scientific knowledge about the object and the subject of general theoretical science and 
their interaction.

Key words: science object, the subject of science, general theoretical science, nature science, science content, 
state, law.

УДК 340.1
Анна Михайлівна Перепелюк, 

аспірантка відділу теорії держави і права 
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ЦІннІСнО-пРАвОвІ ЗАСАДИ  
пРАвОЗАСТОСОвнОЇ ДІЯльнОСТІ

Невід’ємною складовою демократизації суспільства, формування правової держави є зміцнен-
ня правової основи для проведення реформ, що досягається не лише шляхом вдосконалення 

чинного законодавства, а й неухильним перетворенням правових приписів у життя. Правозасто-
сування є об’єктивно необхідним юридичним інструментом, який сприяє прогресивному розвит-
ку суспільства. Як владна, організуюча діяльність органів держави правозастосування є одним 
із головних складових механізму правового регулювання суспільних відносин і значною мірою 
відрізняється від інших форм здійснення права.

Аксіоматичним видається положення про те, що застосування права після правотворчості є 
другим за значенням фактором, який істотно впливає на правове регулювання [1, c. 179]. Саме 
зав дяки цій діяльності право об’єктивується і трансформується у площину індивідуально-кон-
кретних дій. Сутність процесу правозастосування полягає у перетворенні правових ідеальних мо-
делей поведінки в практичну реальність [2, с. 8].

Правозастосовна діяльність гарантує безперервність правового регулювання, практично буду-
чи тією єдиною сферою, де можливе насущне буття права. Соціальна цінність правозастосування 
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втілюється у необхідності зняття протиріч між загальністю, формальною визначеністю норм пра-
ва і специфічністю (унікальністю) випадку, на який вона розрахована [3, c. 156].

Незважаючи на численні дослідження проблем правозастосування (як у загальнотеоретичній, 
так і в галузевій юридичній літературі), теорія правозастосування перебуває у безперервному роз-
витку, що зумовлено появою абсолютно нових суб’єктів застосування права, трансформацією 
взаємовідносин між ними, ускладненням правореалізаційного процесу, посиленням суб’єктного 
фактору, реформуванням системи державного управління тощо. Актуальним залишається усві-
домлення цінності правозастосування як юридичної категорії, яка є головним інструментом за-
безпечення реалізації загальнолюдських цінностей, інтересів, тобто гарантування ефективного 
впливу права на суспільні відносини. Як влучно зазначив А. Василенко, категорія цінності роз-
криває один із суттєвих моментів універсального взаємозв’язку явищ, а саме — момент значу-
щості одного явища для буття іншого [4, c. 42].

 Достатньої уваги правозастосуванню було приділено в радянській правовій теорії такими вче-
ними, як М. Александров, С. Алексєєв, Н. Вопленко, В. Горшеньов, І. Дюрягін, Л. Зусь, В. Лаза-
рєв, О. Піголкін, Ю. Решетов, Е. Шикін, В. Юсупов та ін. Проблеми правозастосування аналізу-
ються у працях сучасних українських учених: Д. Бочарова, С. Бобровник, Л. Кельман, А. Колодія, 
М. Козюбри, В. Копейчикова, С. Лисенкова, О. Павлишина, Н. Пархоменко, Т. Тарахонич, 
Б. Малишева, О. Москалюка, О. Павлишина та ін.

Метою статті є дослідження правозастосування як складного, соціально-ціннісного явища, 
яке потребує комплексного, системного аналізу. Важливим положенням системного аналізу є 
принцип багаторівневого розгляду об’єкта, у результаті чого об’єкт може підлягати декомпози-
ції, що дозволить збільшити масштаб дослідження. Саме тому найбільш повного уявлення про 
правозастосування можна досягти шляхом з’ясування значення та цінності його як юридичної 
категорії, як різновиду юридичної діяльності і, найважливіше, як форми вияву права. 

Виникнення будь-якого правового явища, його функціонування зумовлені передусім соціаль-
ними факторами, оскільки в подальшому функціонування цього правового явища спрямоване 
на досягнення відповідного правового ефекту, тобто результату в соціальному середовищі. Аксіо-
логічний підхід, який застосовується до дослідження правових явищ, насамперед пов’язаний із 
вивченням цих явищ як особливої соціальної цінності, а також з характеристикою значення до-
сліджуваних явищ [5, с. 165–166]. Ціннісний підхід сприяє всебічному пізнанню різноманітних 
аспектів аксіологічного обґрунтування правозастосування в умовах сьогодення, що дозволяє нам 
виокремити напрями такого дослідження:

• розширення уявлень про правозастосування як об’єктивно необхідний та соціально корис-
ний юридичний інструмент, який стимулює прогрес у суспільстві;

• визначення його місця в системі юридичних та інших соціальних цінностей суспільства;
• пізнання нових сторін правозастосування, перегляд його важливих характеристик, основ-

них напрямів впливу на реальну дійсність;
• виявлення факторів, які сприяють підвищенню значення правозастосування. 
Логічним є аналіз цінності правозастосування через ті соціальні блага, які воно опосеред-

ковує (закріплює). Безумовно, правозастосуванню як багатоаспектному явищу правової дій-
сності притаманна соціальна цінність, оскільки ця діяльність є дієвим засобом задоволення 
потреб та інтересів держави, суспільства і громадян. Крім того, прояв цінності правозасто-
сування виявляється у здатності регулювати суспільні відносини, тобто гарантувати певний 
соціальний результат, а саме — забезпечувати правопорядок у суспільстві. У такому контек-
сті наукове дослідження правозастосування вимагає використання аксіологічного підходу до 
його розуміння. 

У процесі застосування права реалізуються соціальні інтереси, які втілюються як у нормах 
права — детермінантах правозастосовного акта, так і в конкретному волевиявленні правозасто-
совувача [6, c. 8]. 

Зокрема, цінність правозастосування як інструмента (знаряддя) досягнення певних цілей ви-
значається його природою та притаманними йому об’єктивними ознаками:

• по-перше, правозастосування є однією із суттєвих гарантій забезпечення та охорони дії пра-
вових приписів як засобу владно-регулятивного впливу;
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• по-друге, за його допомогою розподіляються матеріальні та духовні блага, які, відповідно, 
передбачаються у нормах права;

• по-третє, правозастосування є своєрідним інструментарієм реалізації соціальних благ, 
суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, юридичної відповідальності, засобів процесуально-
процедурного характеру тощо;

• є засобом охорони та захисту соціальних цінностей;
• є ефективним способом вирішення конфліктів.
В усіх випадках правозастосування цінне як засіб досягнення конкретних цілей, відриваючись 

від них воно не має значення. Результат оцінки повинен відображати об’єктивну роль правозас-
тосування у правовій системі [3, c. 143].

Цінність правозастосування як юридичної категорії виражається у тому, що воно займає 
особ ливе місце порівняно з іншими формами правореалізації. Обґрунтованою видається думка, 
висловлена І. Дюрягіним, яку підтримують багато учених щодо застосування права як особли-
вої форми його реалізації [7, с. 7–9; 8, с. 422; 9, с. 212] чи як складної форми правореалізації  
[10, с. 456], потреба в якій виявляється у випадку, коли адресати правових норм не можуть реалі-
зувати права та обов’язки безпосередньо. 

Ми поділяємо цю точку зору, оскільки на відміну від «природних», або безпосередніх, форм 
правореалізації правозастосування має свої особливості, які не притаманні жодній іншій з форм 
реалізації права. Правозастосування можна визначити як опосередковану форму правореалізації, 
яка відрізняється від безпосередньої реалізації державно-владним характером, обов’язковістю та 
наявністю відповідної форми. Правозастосування є формою владного індивідуально-правового 
регулювання, що передбачає обов’язкову участь спеціального суб’єкта, наділеного державно-
владними повноваженнями. Виконання, дотримання, використання є формами самореалізації 
власної поведінки учасників реалізації правових норм, що підкреслює активну роль самих учас-
ників суспільних відносин. 

Особливість цієї юридичної категорії виявляється також у тому, що в процесі застосування 
норм права задовольняються не особисті потреби осіб, які застосовують право, і не лише осіб, що 
реалізують права та обов’язки, а задовольняються потреби та інтереси всього суспільства. Тому 
ця юридична діяльність має більшу соціальну значущість порівняно з безпосередніми формами 
реалізації права [11, c. 64; 12]. 

У суспільно-політичному аспекті значення правозастосування полягає у тому, що вона є  
одним із необхідних засобів вирішення завдань економічного, політичного та культурного роз-
витку суспільства. Крім того, будучи особливою формою правореалізації, правозастосування є 
найбільшою за обсягом ланкою юридичного процесу, оскільки фактично є єдиним засобом дер-
жавного примусу. 

У цьому аспекті виявляється одне з найбільш вагомих значень правозастосування, адже в умо-
вах суворої законності правозастосовна діяльність виявляється тим єдиним каналом, через який 
фактично здійснюється державний примус у процесі правового регулювання [3, c. 156].

Як справедливо стверджує П. Недбайло, правозастосування у практичному здійсненні права 
відокремилося і набуло специфічного характеру порівняно з іншими формами правореалізації 
[13, с. 180]. Тобто застосування норм права поряд із такими юридичними діями, як використання, 
виконання і дотримання правових норм, являє собою специфічний вид юридичної діяльності. 
Правозастосування комплексно поєднує в собі інші форми правореалізації. Це вказує на його 
ключове положення у загальному механізмі правореалізації. 

Правозастосовний орган, застосовуючи норму права, одночасно виконує вимоги правової 
норми (обов’язок розглянути справу, прийняти рішення), використовує закріплені в нормах 
можливості (право прийняти рішення у межах, встановлених законом), а також дотримується 
встановлених заборон (неприпустимість перевищення функціональних повноважень) [14, с. 10]. 
Застосування норм права об’єднує, направляє і доповнює в необхідних випадках усю решту пра-
вореалізаційних процесів [15, c. 103].

Отже, соціальна цінність правозастосування як особливої юридичної категорії виявляється у 
випадках, коли без його втручання неможлива реалізація (дія) права у звичайних формах. Право-
застосування є організаційною передумовою реалізації правових норм, внаслідок чого його со-
ціальне призначення — організація певних суспільних відносин [16, c. 60].
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З огляду на об’єктивну необхідність правозастосовної діяльності, доцільно охарактеризувати 
безпосередні форми її виразу, щоб зрозуміти юридичну значущість цієї категорії. Для позначення 
більш складних випадків державно-владної реалізації права логічніше використовувати термін 
«правозастосовна діяльність», що демонструє рівневість владної реалізації та потребує послідов-
ного здійснення численних актів застосування норм права. 

Беззаперечним є виокремлення таких форм правозастосовної діяльності, як оперативно-вико-
навча, правоохоронна і правосуддя [17, c. 364]. Можна стверджувати, що через відповідну форму 
виявляється її безпосередня цінність: вона являє собою способи найбільш оптимальної органі-
зації, існування та зовнішнього виразу цієї діяльності. Спробуємо визначити в кожному випадку 
значущість правозастосовної діяльності.

Через оперативно-виконавчу діяльність забезпечується виконання приписів норм права, які 
мають позитивний уповноважуючий характер, а за допомогою індивідуального правозастосовно-
го рішення здійснюється позитивне (конструктивне) індивідуальне регулювання суспільних від-
носин (реєстрація шлюбу, народження, права власності тощо) [18]. Ця форма правозастосовної 
діяльності являє собою необхідний елемент державного управління суспільством та сприяє ви-
рішенню конкретних питань господарського і соціально-культурного розвитку.

Правоохоронна діяльність є складовою охоронної діяльності державних органів, що спрямо-
вана на охорону законності та правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочинніс-
тю (наприклад, розслідування діянь, які мають ознаки злочину, нагляд за додержанням законів 
тощо). Правоохоронні органи перевіряють відповідність всієї фактичної діяльності громадян та 
посадових осіб нормам права і при виявлені невідповідності вживають необхідні засоби держав-
ного примусу. Охоронна діяльність спрямована на локалізацію соціально небажаних суспільних 
відносин, зменшення насиченості конфліктних проявів [18].

Правосуддя (юрисдикційна, судова форма) — це форма державної діяльності, яка полягає у 
розгляді і вирішенні судом віднесених до його компетенції юридичних справ, здійснюється за-
гальними та спеціалізованими судами. Результатом юрисдикційного правозастосування є владна 
констатація виду та міри суб’єктивних прав й обов’язків сторін або визначення ступеня вини та 
міри покарання правопорушника. 

Таким чином, проаналізувавши основні форми правозастосовної діяльності, можна стверджу-
вати, що ця діяльність є об’єктивно необхідною, соціально значущою, спрямованою на виконан-
ня, використання, охорону і захист норм права. Соціальна потреба застосування права обумовле-
на необхідністю організації та впорядкування суспільних відносин. 

Відповідно до особливостей кожного виду правозастосовної діяльності можливо виокремити 
її функції, що дозволить нам зрозуміти соціально-правове призначення цієї діяльності, її місце та 
роль у правовій системі.

Правозастосовна діяльність є однією з вагомих форм буття права, однією зі сфер розкриття, 
виявлення та реалізації його властивостей, потенційних можливостей. Необхідність правозас-
тосовної діяльності зумовлена передусім потребами правозабезпечувального (охоронного) ха-
рактеру, оскільки покликана у певний момент привести у дію право, реалізувати норми права у 
безпосередній поведінці суб’єктів. І не менш важливим вбачається те, що в результаті правозас-
тосування забезпечується цілковите врахування усіх особливостей конкретної ситуації, в цьому 
виявляється індивідуально-конкретизуюча природа правозастосування і суттєве, самостійне зна-
чення індивідуально-правової діяльності у правовій системі. Реалізація цих функцій становить 
зміст індивідуального регулювання і забезпечує функціонування самого права [19]. 

Означене вище робить правомірним висновок щодо можливості виокремлення таких цінних 
закономірностей правозастосування: 

• соціальна цінність правозастосування зумовлена необхідністю організації та впорядкування 
суспільних відносин: ця юридична категорія забезпечує направлення, стимулювання та організа-
цію поведінки учасників правовідносин, є способом управління суспільством;

• як юридична категорія, правозастосування є засобом реалізації права у випадках, коли без 
втручання спеціально-уповноважених органів відповідні права та обов’язки не можуть відбутися;
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• є формою об’єктивації права, гарантує його функціонування, забезпечує індивідуалізовану 
дію правового регулювання, за допомогою якого в тканину правової системи включаються інди-
відуально-правові приписи;

• правозастосовна діяльність спрямована на охорону законності та суспільного правопорядку, 
подолання соціальних суперечностей, врегулювання соціальних конфліктів, що забезпечує ста-
більність правової системи, її цілісність. 
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перепелюк А. м. Ціннісно-правові засади правозастосовної діяльності
У статті досліджується юридична категорія правозастосування як складне, соціально цінне явище 

правової дійсності. Здійснена характеристика правозастосування як особливої форми правореалізації, 
яка полягає в індивідуально-правовому регулюванні та передбачає обов’язкову участь спеціально упо-
вноваженого суб’єкта. Через відповідні форми правозастосовної діяльності реалізується функціональ-
не призначення цієї діяльності та забезпечується дія самого права.

Ключові слова: правореалізація, правозастосування, правозастосовна діяльність, правосуддя, пра-
воохоронна діяльність, оперативно-виконавча діяльність.

перепелюк А. м. Ценностно-правовые основы правоприменительной деятельности
В статье исследуется юридическая категория правоприменение как сложное, социально ценное 

явление правовой действительности. Осуществлена характеристика правоприменения как особенной 
формы правореализации, которая заключается в индивидуально-правовом регулировании и пред-
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усматривает обязательное участие специально-уполномоченого субъекта. Через определенные формы 
правоприменительной деятельности реализуется функциональное назначение этой деятельности и 
обеспечивается действие самого права. 

Ключевые слова: правореализация, правоприменение, правоприменительная деятельность, право-
судие, правоохранительная деятельность, оперативно-исполнительная деятельность.

Perepelyk A. Value and legal basics of law enforcement activity
In the article is being researched the legal category of law enforcement as an complicated and socially 

valuable legal phenomenon. Law enforcement is characterized as a special form of law realization, which 
assumes individual legal regulation and provides involvement of a specially authorized subject. Threw specific 
forms of law enforcement activity is been realized its functionality and ensures the action of law.

Key words: realization of law, law enforcement activity, justice, protective activity, operational and executive 
activity. 
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пРАвА лЮДИнИ  
в АСпЕКТІ ІнТЕГРАЦІЇ СУСпІльСТвА І ДЕРЖАвИ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСнІСТь

Права людини, їх визнання, нормативне закріплення, реалізація та захист є не лише внут-
рішнім обов’язком тієї чи іншої держави, вони давно перетворилися на об’єкт міжна-

родного інтересу та правового регулювання. Права людини — це не вияв належності до пев-
ної соціальної групи, людей, народу, ідеології, релігії, а загальнокультурне надбання людства. 
Це моральна основа, фундамент будь-якого суспільства і держави. Людина не може існува-
ти поза суспільством, суспільство не може існувати поза державою. Цей постулат є особливо  
актуальним у наші дні, коли в усіх країнах спостерігається ускладнення суспільних відносин, 
що вимагає втручання держави. На нашу думку, сучасна наука потребує дослідження особли-
востей інтеграційної взаємодії людини, суспільства і держави. Проблема взаємовідносин лю-
дини, суспільства і держави в тій чи іншій формі супроводжувала всі періоди розвитку людства 
і політико-правової думки. В основу більшості досліджень цих взаємин покладаються права 
людини. Ця категорія сприймається як принципи і норми, які регулюють відносини між дер-
жавою і людиною, забезпечують кожному індивіду можливість діяти на свій розсуд або отриму-
вати певні блага. Актуальність статті обумовлена і тим, що в понятті, особливостях та реалізації 
прав людини правова наука знайшла глибоко людський, загальнодержавний і правовий зміст. 
Проблематика правового забезпечення реалізації означених прав є складною, багатоплановою 
і багатоаспектною. І в цьому сенсі вона становить значний інтерес для юридичної науки і прак-
тики, а також для обґрунтування наукової основи теорії прав людини. Необхідно зазначити, що 
проблеми прав і свобод людини та громадянина, взаємодія правової держави і визнаних прав та 
свобод особистості, а також окремі аспекти теорії прав людини стали предметом дослідження 
у працях С. Алексєєва, М. Байтіна, А. Безуглова, А. Венгерова, Д. Керімова, В. Копейчикова, 
В. Лазарєва, О. Лейста, О. Лукашевої, О. Малька, М. Матузова, B. Нерсесянца, О. Петришина, 
Н. Оніщенко, П. Рабіновича, Т. Радька та ін. 
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Метою цієї статті є аналіз історико-правових основ сучасної теорії прав людини, а також 
обґрун тування ролі громадянського суспільства і держави у забезпеченні та реалізації основних 
прав і свобод людини. 

Уявлення про державу як організацію, що будує взаємини з громадянами і суспільством на 
основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах розвитку людської цивілізації і були по-
кладені в основу концепції правової держави. З ідеєю правової держави вчені пов’язували пошуки 
більш досконалих і справедливих форм життя. Початкові уявлення про державу і права людини 
формувалися у загальному руслі філософсько-правових концепцій, які відстоюють високу цін-
ність закону і законності. Мислителі Античності Сократ, Демокріт, Платон, Аристотель, Полібій, 
Цицерон намагалися виявити такі зв’язки і взаємодії між правом і державною владою, що забез-
печували б гармонійне функціонування суспільства. Вчені давнини вважали, що найбільш розум-
ною і справедливою є лише та політична форма суспільного життя людей, за якої закон є 
обов’язковим як для громадян, так і для самої держави. Державна влада, що визнає право й одно-
часно обмежена ним, на думку древніх мислителів, вважалася справедливою державністю. Дер-
жавно-правові ідеї та інститути Древньої Греції і Риму зробили помітний вплив на становлення і 
розвиток подальших прогресивних учень про правову державу [1, с. 37–39]. Таким чином, розви-
ток філософсько-правової думки підтвердив нерозривність взаємодії прав людини і панування 
закону в суспільстві, які засвідчили значне історичне прозріння мислителів щодо прогресивних 
напрямів і форм розвитку державності на шляху свободи і гуманізму. Розвиток філософських ідей 
і доктрин правової держави невіддільний від становлення уявлень про права і свободи людини, 
які в підсумку і стали центральною ланкою, навколо якої розвивалися філософсько-правові 
принципи і норми правової держави. На нашу думку, варто відзначити ідеї таких прогресивних 
мислителів, як Т. Гоббс, Г. Гроцій, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, Б. Спіноза та інші, які зробили 
значний внесок у розвиток цієї концепції. Їх філософсько-правові теорії спиралися на теоретичні 
надбання античних мислителів щодо підпорядкування закону, забезпечення свободи, гуманіс-
тичної орієнтації держави. Їм характерна невіддільність прав людини від принципів побудови 
правової держави — панування закону, свобода і справедливість [2, с. 118–125, 141]. Дж. Локк 
першим обґрунтував поняття і здійснив класифікацію особистих і громадянських свобод. До них 
насамперед належить свобода совісті — через неможливість впливати на внутрішні переконання 
іззовні. Природа людини є такою, що її неможливо примусити до віри у щось за допомогою зо-
внішньої сили. Природна свобода людини полягає у тому, щоб не бути нічим зв’язаним, окрім 
закону природи. У державі свобода не знищується, а конкретизується у цивільних законах. Сво-
бода людей, що перебувають під владою уряду, полягає у тому, щоб мати постійне правило для 
життя, загальне для кожного в цьому суспільстві і встановлене законодавчою владою, створеною 
в ньому; це — свобода слідувати своїм власним бажанням в усіх випадках, коли цього не заборо-
няє закон, і не бути залежним від непостійної, невизначеної, невідомої самовладної волі іншої 
людини. Б. Спіноза, розвиваючи ідеї природного права, обґрунтував філософське бачення демо-
кратії, громадянських прав і свобод. Він вважав, що в разі протидії індивідів їх природне право 
практично не забезпечене, є нереальним. Необхідні гарантії досягаються лише в державі, де ко-
жен із суспільних суб’єктів має реально діюче природне право. Держава в результаті такого 
об’єднання є гарантом забезпечення природного права, але права не окремих осіб, а всієї сукуп-
ності громадян. Дія природного права не припиняється, а набуває іншої модифікації. Серед 
основ них функцій держави — культурно-правова, бо люди не народжуються громадянами,  
а стають ними [3, с. 177]. Ш.-Л. Монтеск’є у трактаті «Про дух законів» основною цінністю на-
зиває політичну свободу індивіда, умовами забезпечення якої виступають справедливі закони і 
належна орга нізація державності [4, с. 151–155]. Ідея свободи індивіда, запропонована ранньо-
буржуазними філософами-просвітителями, була розвинута у філософських працях І. Канта і 
пов’язувалася з правовою рівністю людей, їх вільним спілкуванням. Ідея свободи як природжено-
го природного права людини і права загалом, як результат добровільної згоди на обмеження влас-
ної волі визначає розуміння держави як об’єднання безлічі людей, підпорядкованого загальним 
правовим законам. У філософському вченні І. Канта простежується думка про зв’язок природно-
го права людини на свободу і панування у державі правових законів — «право людини повинно 
вважатися священним, яких би жертв це не коштувало пануючій владі» [5, с. 7–10]. Значну роль в 
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обґрунтуванні прав людини поряд із видатними філософами-гуманістами Заходу відіграли право-
знавці — прихильники ліберальних цінностей у праві. Серед них І. Ільїн, Б. Кістяківський, 
П. Новгородцев, Л. Петражицький, Б. Чичерін, які заклали фундамент природно-правової кон-
цепції як основи формування правової системи, що відповідає потребам сучасного громадян-
ського суспільства. Вони схилялися до ліберального праворозуміння, націленого на затверджен-
ня в со ціальному бутті невід’ємних природжених прав людини [6, с. 401]. Таким чином, можна 
стверджувати, що ідеї західних філософів і мислителів, а також дореволюційних правознавців 
сприяли формуванню теорії правової держави, де в основу правових поглядів покладається об-
меження всевладдя держави конституційним (правовим) механізмом, що виключає державне 
свавілля, порушення прав і свобод людини та громадянина. І вирішальним чинником формуван-
ня правової держави є створення громадянського суспільства, поза яким правова держава немож-
лива. Уже в конституційних актах, що стали результатом американської та французької револю-
цій XVIII ст., за людиною визнавалися певні свободи, тобто сфери, що перебувають поза 
регулюванням і втручанням держави. Поряд зі «свободами» також стали закріплюватися і права, 
які могли бути реалізовані лише через позитивну (законодавчу і виконавчу) діяльність держави. 
Саме в епоху бур жуазних революцій з’являється і поняття прав людини. Засновані на теорії при-
родного права і ліберальних ідеях права людини визначались як комплекс суб’єктивних прав, що 
мають юридичну форму і незалежну від держави природу. З кінця XVIII — початку XIX ст. права і 
свободи людини поступово стали закріплюватися у законодавствах все більшої кількості держав. 
Визнання і захист прав людини стали пріоритетною функцією і невід’ємним атрибутом компе-
тенції більшості держав [7, с. 9−14], оскільки це є одним зі способів практичного вирішення про-
блеми взаємовідносин «людина, суспільство і держава». Права людини стверджують у цих взає-
минах свободу і гідність особи. Практично в усіх конституціях сучасних країн світу визнається 
пріоритет природних прав людини та наголошується, що природні права реалізуються лише за-
вдяки демократичній державі. В історії формування і розвитку демократії як ідеї та форми дер-
жавного устрою існують два протилежні підходи, кожен з яких має своє соціально-історичне об-
ґрунтування. Обидва підходи випливали з суспільних відносин, що покладаються в основу 
демократії: індивід — суспільство — держава. Характер відносин визначається тим, який з еле-
ментів цих відносин береться за вихідний. Основна проблема у розумінні демократії полягає в 
тому, чи приймається за основний принцип визнання суспільства як цілого, що ототожнюється з 
державою, а індивіда, людини — як підлеглого державі, її частини; або ж на перше місце ставить-
ся індивід, а суспільство розглядається як сукупність автономних індивідів, держава ж відсуваєть-
ся на другий план, оскільки їй відводиться роль лише захисника об’єднаних у співтовариство лю-
дей. За першого підходу демократія є владою народу, народовладдям, народ визначається 
джерелом влади, він править. За другого підходу, по суті, індивід, особистість з її інтересами — 
основа політичної влади. За такої концепції демократія — це влада представників народу для на-
роду, обрана ним. Править не народ, а його довірені [8, с. 26]. Будь-яка демократична держава, що 
претендує на це високе звання, зобов’язана створювати і необхідні правові передумови для реалі-
зації прав і свобод людини. У цьому випадку йдеться про законність. Режим законності являє 
собою такі політичні, соціальні та моральні обставини, за яких дотримання законів і сумлінне 
виконання юридичних обов’язків є принципом діяльності всіх суб’єктів права, у тому числі дер-
жавних органів, посадових осіб, недержавних організацій та окремих громадян. Простежуючи 
зв’язок держави і законності, можна констатувати найбільш органічне поєднання закону з демо-
кратією, з діяльністю правової держави, в якому панують законодавчі органи, а всі інші не просто 
підкоряються закону, вбачають своє призначення у втіленні законів у життя. У демократичній 
державі всі рівні перед законом і, отже, мають рівні обов’язки і підлягають рівній відповідальнос-
ті за порушення законності. Зв’язок законності з демократією полягає також у тому, що самі за-
кони і вимоги їх дотримання відображають волю більшості народу [9, с. 408]. Залежно від масш-
табу участі держави у забезпеченні прав людини і характеру покладених на нього обов’язків перед 
особистістю в правовій доктрині можна виокремити такі критерії класифікації суб’єктивних прав 
людини і громадянина. Перша група прав характеризується тим, що держава визнає за особистіс-
тю певну сферу відносин, яка віддана на розсуд індивіда і не може бути об’єктом домагань держа-
ви. Навпаки, на державу покладено юридичний обов’язок захищати цю сферу самовизначення 
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особистості від вторгнення своїх органів і посадових осіб, громадських об’єднань та інших грома-
дян через заходи адміністративно-правового та кримінально-правового характеру. До цієї групи 
прав, які становлять так званий негативний правовий статус, належать права особистої свободи 
(недоторканність особи і житла, таємниця листування, свобода пересування тощо), а також права 
суспільної свободи, включаючи свободу думки, совісті і релігії, свободу слова, друку, зборів і мі-
тингів, вуличних походів і демонстрацій, свободу асоціацій та ін. Для другої групи прав характер-
но визнання державою за особистістю права на участь в управлінні державою загалом і в політич-
ній діяльності зокрема. До них можна віднести право громадян на управління справами держави 
як безпосередньо, так і через своїх представників, право обирати і бути обраними до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, а також право на участь у референдумі. Третя 
група прав дає можливість індивіду вимагати від держави позитивної діяльності щодо створення 
умов для реалізації особистістю визнаних за нею прав. Вони становлять позитивний правовий 
статус, що включає, наприклад, право на працю, освіту, матеріальне забезпечення в старості, че-
рез хворобу, у разі втрати годувальника, повної або часткової втрати працездатності та ін.  
[10, с. 195–196]. Таким чином, права і свободи людини дають можливість повного розвитку і ви-
користання людських якостей, інтелекту, здібностей, можливостей задовольняти духовні та інші 
запити. Вони засновані на зростаючій потребі людства в такому житті, за якого невід’ємними є 
гідність і цінність кожної людської особистості, яка користувалася б повагою і захистом з боку 
держави. Держава в процесі здійснення прав і свобод кожним індивідом не може і не повинна 
бути стороннім спостерігачем. У цьому випадку вона є рівнодіючою силою, яка урівноважує его-
їстичні інтереси окремих членів суспільства, протиріччя приватного, індивідуального і загально-
го, використовуючи при цьому правові засоби. 

Таким чином, у сучасному суспільстві модель взаємозв’язку правової держави і прав людини 
нерозривно пов’язана з традиційною проблемою взаємовідносини держави й особистості і має 
давню історію. На різних історичних етапах сформувалися різні варіанти взаємозв’язку держави, 
суспільства та особистості і, відповідно, державних гарантій прав людини. Права людини — іс-
торично рухлива категорія, що постійно видозмінюється разом з еволюцією суспільства і дер-
жави. Раніше права людини розумілися передусім як автономія особистості, як її свобода від 
державного втручання. Зараз акценти змістилися у бік позитивних послуг держави на користь 
конкретної особистості. З цього випливає, що між державою і правами особистості існує нероз-
ривний зв’язок, який виявляється у ступені визнання і гарантування державою певного кола 
прав людини.
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пуховська А. С. права людини в аспекті інтеграції суспільства і держави: історія та сучасність
У статті здійснюється аналіз прав людини у співвідношенні «індивід — суспільство — держава». 

Аналізується взаємозв’язок правової держави та прав людини в аспекті традиційної проблеми інтег-
рації держави й особистості. Відносини держави та індивідів визначаються як засновані на їх рівному 
статусі обов’язку держави не порушувати права і свободи, забезпечити рівність людей, а також відпо-
відальності індивідів перед співгромадянами і державою.

Ключові слова: права людини, суспільство, держава, правова держава.

пуховская А. С. права человека в аспекте интеграции общества и государства: история и современ-
ность

В статье осуществлен анализ прав человека в соотношении «индивид — общество — государ-
ство». Рассматривается взаимосвязь правового государства и прав человека в аспекте традиционной 
проблемы интеграции государства и личности. Отношения государства и индивидов определяются в 
аспекте их основывания на равном статусе, обязанности государства не нарушать прав и свобод, обес-
печить равенство людей, а также ответственности индивидов перед согражданами и государством.

Ключевые слова: права человека, общество, государство, правовое государство.

Pukhovskaya A. Human rights in terms of the integration of society and the state: history and modernity
The article is analysis the human rights in the ratio «individual — society — state». Analyzed the relationship 

of law and human rights in terms of the traditional problems of relations between the state and the individual. 
Relations between the state and individuals based on their equal status, the State’s obligation not to violate the 
rights and freedoms, to ensure equality of human rights and responsibilities of individuals to their fellow citizens 
and the state.

Key words: human rights, society, state, the legal state.
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пОЗИТИвнА ЮРИДИЧнА вІДпОвІДАльнІСТь  
ЯК КРИТЕРІЙ мОРАльнОГО РІвнЯ

Роль сучасного права у державі та громадянському суспільстві, а також визначення основних 
цілей правового регулювання вбачається у досягненні загального соціального консенсусу, 

суспільного компромісу.
Невід’ємною складовою зазначених процесів, а також передумовою існування демократич-

ної, соціальної держави є інститут юридичної відповідальності. Саме тому з’ясування сутності та 
змісту цього додаткового, проте особливого механізму дії права сьогодні залишається одним із 
найактуальніших питань у теоретико-правовій науці.

Крім цього, нині домінує твердження, відповідно до якого право є засобом, що стимулює 
актив ну поведінку особистості. Відтак стає актуальною ідея так званої «позитивної відповідаль-
ності», під якою розуміється не відповідальність особи, що вчинила правопорушення, а навпаки, 
її правомірна поведінка, «здатність людини передбачати результати своєї діяльності та визначати 
її, виходячи з того, яку користь або навпаки — шкоду вона принесе суспільству; усвідомлення 
свого обов’язку перед суспільством і державою» [1, с. 42]. 
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За такого розуміння відповідальність означає усвідомлення особою своїх обов’язків і здатність 
відповідати за свої вчинки, а обов’язок має не лише активну форму — виконання, а й пасивну — 
утримання від вчинення протиправних дій.

Проблема співвідношення позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) юри-
дичної відповідальності має в науці різні варіанти вирішення. Деякі вчені пропонують їх відме-
жовувати, проте більшість висловлюється за концепцію «єдиної» відповідальності. 

Найбільш загальними критеріями поділу юридичної відповідальності на перспективну та рет-
роспективну є критерій часу — ретроспективна відповідальність покладається на особу за фактом 
скоєного правопорушення в минулому, перспективна відповідальність — за майбутню правомір-
ну поведінку та характер правових наслідків для суб’єкта (правове заохочення, подальше здій-
снення правовідносин або державний примус). 

Таким чином, позитивна і негативна юридична відповідальність мають певні відмінності. Оби-
два цих різновиди юридичної відповідальності реалізуються у правомірній поведінці, але одна 
проявляється в уже скоєному вчинку, а інша направлена та здійснюється у майбутній правомір-
ній поведінці. У позитивному значенні юридична відповідальність є абсолютним відношенням 
активного характеру, ретроспективна ж відповідальність настає внаслідок того, що суб’єкт своїми 
діями порушує відносини юридичної відповідальності, тобто вчиняє безвідповідально. Тому рет-
роспективна юридична відповідальність — це конкретні правові відносини, індивідуалізовані, що 
виникають на підставі правопорушення.

Внаслідок об’єктивно здійснюваної залежності від держави громадянин зобов’язаний викону-
вати приписи та дотримуватися заборон, що передбачені законодавством. Відповідно, в позитив-
ному значенні юридична відповідальність відображає особливий зв’язок, який полягає у взаємо-
відносинах громадян із державою, у межах яких держава покладає на суб’єктів права юридичні 
обов’язки, встановлює заборони та вимагає їх виконання і дотримання.

Ще в 60-х роках минулого століття видатний правознавець М. Строгович зазначав, що юри-
дична відповідальність є насамперед відповідальністю за правильне виконання особою покла-
дених на неї законом обов’язків та її відповідальним ставленням до них. Якщо ж обов’язок не 
виконано, настає відповідальність в її негативному прояві — примусі, стягненні, покаранні тощо 
[2, с. 76].

О. Мурашин та М. Кельман визначили юридичну відповідальність у позитивному значенні 
як абсолютне відношення, що виявляється у добросовісному виконанні особою своїх обов’язків 
перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей тощо, тобто відпо-
відальне ставлення до виконання обов’язку [3, с. 324].

Принагідно зазначимо, що ясність серед прибічників ідеї юридичної відповідальності без 
правопорушення досягнута лише в найзагальніших питаннях, які в своїй більшості зводяться до 
констатації її наявності в правомірній поведінці. Найчастіше, на жаль, позитивна юридична від-
повідальність розглядається побічно при висвітленні інших державно-правових явищ, серед яких 
законність, правопорядок, правовідносини, правосуб’єктність, правосвідомість, правове вихо-
вання, правова активність тощо.

Позитивним зрушенням у цьому питанні стала поява позиції, відповідно до якої сутність від-
повідальності полягає у свідомому й ініціативному виконанні моральних, юридичних та інших 
обов’язків, в усвідомленні свого боргу перед суспільством, державою, а також перед окремими 
членами суспільства. Така відповідальність іменується активною, на відміну від пасивної (ретро-
спективної), тобто відповідальності за вчинену поведінку в минулому, що суперечить визначеним 
соціальним, у тому числі юридичним, нормам [4, с. 15–18]. 

Отже, зазначений різновид відповідальності, що здійснюється у межах загальних правовідно-
син, і є, як правило, результатом добросовісного виконання правових приписів. Призначенням 
позитивної юридичної відповідальності є спрямовування поведінки суб’єктів права у необхідно-
му (правомірному) напрямі.

В юридичній літературі позитивну юридичну відповідальність або відповідальність за майбут-
ню поведінку часто іменують проспективною, статусною, інтроспективною, правовою (проти-
ставляючи її юридичній), помірно-позитивною, активно-позитивною, належним виконанням 
обов’язків, заохочувальною тощо.
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Цікавою є позиція є. Цишковського, який наголошує на необхідності розрізняти позитивну 
та перспективну юридичну відповідальність. У переважній більшості випадків дослідження юри-
дичної відповідальності в правомірній поведінці відбувається з нормативістських позицій поряд 
з дослідженням відповідальності негативної. У результаті, на думку вченого, позитивна відпо-
відальність ототожнюється із відповідальністю перспективною і, що важливо, розглядається не 
більш як антитеза відповідальності за правопорушення. Це часто призводить до проекції сталих 
уявлень про негативну відповідальність на відповідальність у правомірній поведінці, причому на-
явність і реалізація останньої лише констатується. Водночас найбільш плідним вбачається до-
слідження позитивної та перспективної відповідальності як самостійних феноменів у системі 
соціального контролю, що передбачає використання функціонального, інструментального та 
діяльнісного підходів [5, с. 4]. Відтак позитивна — це здійснена правомірна юридична відпові-
дальність, перспективна — потенційна правомірна юридична відповідальність. Проте обидва ці 
аспекти вияву позитивної юридичної відповідальності є юридичними оцінками правомірної по-
ведінки, наслідком якої є правове заохочення або подальше здійснення такої поведінки, що обу-
мовлена усвідомленням її необхідності.

М. Матузов висловлює думку, що позитивна відповідальність виникає внаслідок існування 
реального державно-правового статусу особи, її належності до конкретної держави, політико-
правового зв’язку з нею, взаємних зобов’язань. Без категорії позитивної відповідальності, як 
стверджує вчений, правова система була б доволі несталою, як і становище особи в ній. Держава 
закріплює позитивну відповідальність у законах, встановлює її як особливий правовий інститут, 
який покликаний здійснювати загальний організуючий та дисциплінуючий вплив на учасників 
суспільних відносин, їх відповідальну, глибоко усвідомлену поведінку [6, с. 195].

Таким чином, ознаками позитивної юридичної відповідальності є: 
• нерозривний зв’язок із нормами юридичної відповідальності, юридичними обов’язками, що 

пов’язані з правовим статусом суб’єкта;
• гарантованість і забезпеченість з боку держави; 
• правомірна поведінка; 
• схвалення дій суб’єкта чи використання заходів заохочення; 
• здійснення у межах загальних правил [7, с. 26]. 
Варто зазначимо, що А. Шабуров позитивну юридичну відповідальність вважає винятково со-

ціальним явищем, а не правовим, адже вона оперує моральними поняттями та категоріями, які 
не є правовими, тобто не має ознак формальної визначеності, державної примусовості та проце-
суальної форми реалізації [8, с. 69].

Подібну позицію підтримує М. Кельман. Розглядаючи відповідальність у позитивному та не-
гативному аспектах, учений визначає, що позитивна відповідальність — це здебільшого  категорія 
морального рівня, ніж правового. Вона виражається у виборі активної життєвої позиції, свідомо-
му виконанні своїх обов’язків, гуманному ставленні до оточення тощо [9, с. 272–273].

Таким чином, для дослідження позитивної юридичної відповідальності важливого значення 
набуває аналіз її морального рівня, адже з погляду сформованої системи цінностей у сучасному 
суспільстві право повинне відповідати абсолютним, формальним, загальнолюдським цінностям.

Основи відповідальності як соціального явища були закладені вже в моральних нормах первіс-
нообщинного ладу. Античні філософи розглядали відповідальність невід’ємно від категорії спра-
ведливості як необхідної поведінка, неухильного дотримання справедливих законів.

Крім цього, мораль і право — це дві універсально значущі ціннісно-нормативні системи сус-
пільства, без яких воно не може нормально існувати та розвиватися. Роль моральності в житті 
суспільства у сучасних умовах повинна постійно зростати.

Така характеристика зв’язку моралі і права базується на уявленні про те, що право є продуктом 
природного розвитку соціуму, воно не повинно нав’язуватися суспільству владою. Виникнення і 
розвиток права залежить від тих загальних закономірностей, що лежать в основі розвитку суспіль-
ної моралі. Нормування соціального життя, що властиве моралі і праву, має загальні ціннісні під-
стави, що підкреслюють безумовну значущість людської особистості, нормальних умов її буття.

Такі загальні ціннісні підстави конкретизуються у праві чи моралі по-різному. Так, вихідними, 
основоположними засадами права є рівність, справедливість, пропорційність, гуманізм тощо. 
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Моральні цінності однозначно визначити складніше, оскільки цьому заважає сама природа мо-
ралі, для якої характерним є визнання і «присвоєння» загальних абсолютних законів виключно 
індивідуальною моральною свідомістю. Мораль невід’ємно пов’язана зі свідомістю, духовним 
життям людей і не має обов’язкового зовнішнього вираження. Норми моралі створюються самим 
суспільством, їх дотримання забезпечується впливом громадської думки, колективним тиском, 
усвідомленням людиною своїх моральних обов’язків. Право ж має відповідну зовнішню форму 
об’єктивації у вигляді своїх джерел.

Крім зазначеного, варто зауважити, що зміст моралі безпосередньо пов’язаний з обов’язком, 
відповідальністю людей за свої вчинки. Право ж зосереджене на суб’єктивних правах окремих 
осіб, спрямоване, головним чином, на те, щоб визначити юридичні можливості суб’єктів права.

Позитивна юридична відповідальність надає змогу усвідомити особою своє місце в суспіль-
стві, зрозуміти свою роль у суспільному прогресі, дає можливість особистої участі в справах дер-
жави тощо. Відповідальність у цьому змісті є своєрідним моральним і політичним регулятором 
поведінки.

У межах аналізу морального рівня позитивної юридичної відповідальності варто зазначити, 
що на сьогодні в юридичній літературі відсутні системні, комплексні наукові дослідження, що 
були б присвячені проблемам взаємозв’язку справедливості й відповідальності у контексті взає-
мовідносин особи та держави. Проте не викликає сумніву, що саме справедливість лежить в осно-
ві юридичної відповідальності.

Справедливість позитивної юридичної відповідальності є показником свідомої діяльності лю-
дини і громадянина. Йдеться про позитивну оцінку поведінки громадян щодо добровільного, сві-
домого виконання ними юридичних обов’язків. Така поведінка, по-перше, розкриває здібності 
людини та громадянина; по-друге, формує моральні якості; по-третє, впливає на підвищення рів-
ня законності і стабільності суспільного розвитку. Держава, в свою чергу, повинна стимулювати 
добросовісне виконання юридичних обов’язків суб’єктами права за допомогою заохочувальних 
санкцій. Саме заохочувальні санкції виражають схвалення ретельного виконання норм і покли-
кані стимулювати правомірну поведінку, а також орієнтувати індивіда на виконання службового 
обов’язку. Вони, зокрема, простежуються у трудовому законодавстві (винагорода за результати 
роботи, за успіхи в роботі тощо) [10].

Крім зазначеного, справедливість юридичної відповідальності означає, що така відповідаль-
ність покладається виключно на особу, яка вчинила правопорушення; покарання повинне від-
повідати скоєному правопорушенню; процедура залучення особи до відповідальності, винної в 
скоєнні правопорушення, також має бути справедливою та гуманною (такою, що не принижує 
людську гідність). Відтак ще однією засадою морального рівня позитивної юридичної відпові-
дальності є гуманізм.

Сучасними етичними ідеями гуманності є: 1) визнання гідності і незалежності особи головною 
соціальною цінністю; 2) максимізація свободи вибору людини (зокрема, свободи слова і совісті, 
права кожної особи на власний спосіб життя), яка при цьому не повинна завдавати шкоди іншим; 
у зв’язку з цим гуманістична етика схвалює багатогранність моральних поглядів і людських цін-
ностей; 3) дотримання принципу, згідно з яким кожна людина заслуговує на людське ставлення до 
себе; визнання давньої заповіді, яка наказує приймати у своє середовище чужих, поважаючи їх від-
мінності; 4) визнання інших загальнолюдських моральних стандартів, а саме: правдивості, чесності 
і відвертості, доброзичливості і надійності, вірності і вдячності, неупередженості і справедливості, 
сумлінності і прагнення до співпраці; 5) шанування таких людських якостей, як здібність до твор-
чості, самостійного вибору, мислення і поведінки, прагнення до максимальної реалізації талантів 
і здібностей, отриманих людиною від природи, спрямованість на засвоєння раніше невідомих їй 
сфер діяльності; 6) гармонійне поєднання етики і розуму; віра в те, що збільшення знань дозво-
ляє людям бути мудрішими і людянішими, а моральні норми сприяють прогресу розуму; розуміння 
того, що будь-які людські цінності і моральні принципи найадекватніше можуть бути обґрунтова-
ними завдяки рефлексії; пошук згоди за наявності протиріч шляхом розумного діалогу [11, с. 33]. 

Отже, оскільки домінуючою в світовій юриспруденції є концепція негативної (ретроспектив-
ної) відповідальності, у сучасній юридичній літературі теорія позитивної відповідальності часто 
піддається критиці з боку вчених. 
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Така критика зводиться до того, що будь-яке юридичне явище характеризується зв’язком із 
державою та правом. З юридичних позицій воно повинне володіти особливостями, які властиві 
праву, серед яких державна гарантованість, формальна визначеність, системність. Кожне юри-
дичне явище повинне міститися у категоріальному апараті юридичної науки. У традиційному ро-
зумінні таким правовим явищем, елементом механізму правового регулювання є ретроспективна 
юридична відповідальність. Позитивна ж юридична відповідальність такими характеристиками 
не володіє. 

Проте, на нашу думку, юридична відповідальність так само єдина, як і будь-який інший різно-
вид соціальної відповідальності, а використання термінології «позитивна» та «негативна» юри-
дична відповідальність створює хибне враження щодо існування двох самостійних різновидів 
юридичної відповідальності в праві. Тому доречніше розмежовувати добровільну та державно-
примусову форми реалізації юридичної відповідальності, однак розглядати останню як діалек-
тичну взаємодію позитивного та негативного аспектів.
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Романюк Є. О. позитивна юридична відповідальність як критерій морального рівня
Досліджено поняття позитивної юридичної відповідальності, яка визначається як добросовісне 

виконання особою своїх обов’язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колек-
тивом людей тощо. Зазначається, що поділ юридичної відповідальності на позитивну та негативну є 
недоцільним, оскільки юридична відповідальність єдина, як і будь-який інший різновид соціальної 
відповідальності. Проте слід розрізняти форми її реалізації: добровільну та державно-примусову. Про-
аналізовано основні засади позитивної юридичної відповідальності як критерію морального рівня, се-
ред яких справедливість та гуманізм.

Ключові слова: юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність, негативна юри-
дична відповідальність, мораль, справедливість, гуманізм.

Романюк Е. А. позитивная юридическая ответственность как критерий морального уровня
Исследовано понятие позитивной юридической ответственности, которая определяется как доб-

росовестное выполнение лицом своих обязанностей перед обществом, правовым государством, кол-
лективом людей и т. п. Отмечается, что разделение юридической ответственности на позитивную и 
негативную нецелесообразно, поскольку юридическая ответственность едина, как и любой другой вид 
социальной ответственности. Однако следует различать формы реализации: добровольную и государ-
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ственно-принудительную. Проанализировано основы позитивной юридической ответственности как 
критерия нравственного уровня, среди которых справедливость и гуманизм.

Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивная юридическая ответственность, нега-
тивная юридическая ответственность, мораль, справедливость, гуманизм.

Romanyuk Ye. Positiv legal responsibility as moral level criterion
Explores the concept of positive legal responsibility. Such kind of responsobility is defined as the conscientious 

performance of duties to the national society, legal state, group of people, and so on. Noted that the separation of 
legal responsobility on the positive and negative impractical because the legal responsibility is one, as any other 
kind of social responsibility. However, we must distinguish between forms of implementation: voluntary and 
state-enforced. Analyzed the foundations of positive legal responsibility as a criterion for moral level, including 
justice and humanism.

Key words: legal responsibility, positive legal responsibility, negative legal responsibility, morality, justice, 
humanism.
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пРАвОмІРнА пОвЕДІнКА  
ЯК ЦІннІСТь У ГРОмАДЯнСьКОмУ СУСпІльСТвІ

Поведінка людини є одним із видів людської діяльності, вона не тільки спрямована на безпосе-
реднє задоволення різних потреб, а й на задоволення певних інтересів (суспільних, державних, 

особистих, національних тощо). Вона є зовнішньою системою дій, в основу якої покладені внут-
рішні прагнення людини; про це неодноразово наголошувалося в юридичній літературі [1, c. 480].

Поведінка має соціальний характер і визначається як сукупність певних дій, що викликають 
зміни в оточуючому світі чи у самому суб’єкті. У цьому визначенні на першому місці перебуває 
саме суспільна цінність дій суб’єкта.

Підтвердженням значущості звернення до проблем правової поведінки, до виявлення за-
кономірностей закріплення правомірності у вчинках громадян, розробки типології юридично 
значущої поведінки, її «спонукальних сил», механізму забезпечення свідомого дотримання осо-
бистістю правових приписів є й те значення, яке має належна правова поведінка у вивченні най-
важливіших юридичних категорій.

Така поведінка є необхідним інструментальним компонентом багатьох понять сучасної теорії 
права, таких як законність і правопорядок, правова культура і правовий статус особистості, соці-
альний механізм забезпечення прав людини і громадянина, реалізація правових норм тощо. Та й 
саме право все більше оцінюється з позиції його самореалізації в масовій дії, діяльності людей, їх 
правомірній поведінці.

Нині реалістичними стають наукові роздуми про те, що юриспруденція повинна ставати на-
укою про соціальну поведінку людини у правовій сфері, а поведінка, відповідно, розглядатись як 
результат реалізованого права.

Поведінка була і залишається найважливішою соціальною характеристикою особистості та 
цінністю в громадянському суспільстві.

Правомірна поведінка є одним із показників цивілізованого розвитку, «зрілості» суспільства, 
певного досягнутого балансу в суспільних відносинах [2, c. 25–60].
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Правомірна поведінка проявляється у суспільному житті в різноманітних формах. Дії, що від-
повідають правовим приписам, можуть бути класифіковані за багатьма ознаками і підставами. 
Так, критеріями типів правомірної поведінки обираються: відмінність за суб’єктами права; сту-
пінь поваги до права в суспільстві; ступінь вільного волевиявлення у своїх вчинках; залежність 
поведінки від характеру і змісту правосвідомості; характер мотивації вчинків; ступінь реалізації 
права в поведінці; залежність від сфер громадянського життя і галузей права тощо.

Підставою для виокремлення актів правомірної поведінки можуть бути й інші критерії, що 
цілком закономірно, якщо врахувати масовість цього виду соціально корисної діяльності. У су-
часних умовах, коли правом врегульовані майже всі найважливіші сфери суспільних і особистих 
відносин, правомірна поведінка формує основу всієї тканини життя суспільства. 

Коло досліджуваних правомірних діянь досить широке — у нього входить належна поведінка 
особистості як суб’єкта права. Отже, в основу класифікації такої поведінки повинні бути покла-
дені і відповідні критерії, що дозволяють уявити весь масив практичного прояву правомірності в 
діях особистості.

Одним із таких критеріїв може бути відповідність конкретної поведінки моральному ідеалу, 
уявленню про належну зразкову поведінку в суспільстві. 

Загалом у сучасній юридичної науці сформувалися більш реальні підходи до типологізації сус-
пільно корисних різновидів правової поведінки. Так, виокремлюють її спеціфічні види, стосовно 
певних соціально-правових сфер, правових галузей. У літературі, зокрема, правомірна поведінка 
визначається як «поведінка, яка відповідає приписам правових норм, є видом соціальної пове-
дінки і визначальною умовою забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод громадян, 
побудови правової держави» [3, c. 46–47].

У межах поведінки, передбаченої кримінально-правовими нормами, розглядається термін 
«кримінально-правомірна поведінка». При вирішенні питань, пов’язаних із порушенням, слід-
ством, судовим розглядом та вирішенням кримінальних справ, виокремлюють «кримінально-
процесуальну активність» як різновид правомірної поведінки у сфері дії кримінально-проце-
суального права. А в сфері трудових відносин предметом спеціального вивчення стає «правомірна 
трудова поведінка» як юридично значуща складова діяльності трудових колективів й особистос-
тей, що не суперечить вимогам права і здійснюється у різних формах виконання норм трудового 
права.

Можливе виокремлення й інших галузевих правомірних форм поведінки, наприклад, у сфері 
цивільно-правових чи адміністративно-правових відносин, що, однак, не суперечить більш за-
гальній, відносно права загалом, типології. Необхідною її умовою повинна бути мотивація право-
мірної поведінки, тобто система спонукальних чинників щодо особистості, її переконань, цінніс-
них орієнтацій та інших характеристик.

У сучасному термінологічному вжитку можна зустріти поняття «якісний стан суспільства». 
І однією з його детермінант є якість здійснення певних видів діяльності, усвідомленість вчин-
ків особистості, готовність або неготовність сприймати прогресивні зміни, громадянська по-
зиція особистості [4, c. 17–21]. Серед ознак такого стану суспільства важливе місце має якість 
поведінки людини у сфері соціальної дії права. Лише діяльність людей, їх активні правомір-
ні вчинки здатні висвітлити, наскільки дієві зміни торкнулися суспільства. Недарма сьогодні 
відсутність власних позицій, стійкі негативні звички, соціальний конформізм людей суттєво 
гальмують формування нової української державності, позначаючись на темпах і масштабах 
формування і розвитку. Сьогодні нагальною є необхідність подолання соціальної апатії, інерції 
мислення і поведінки.

Відомо, що правомірна поведінка має різні форми реалізації в житті, хоча весь масив її прояву 
відповідає правовим вимогам. Часто у юридичній науці у типологію правомірної поведінки по-
кладена класифікація залежно від мотивів, що визначають її різні варіанти, прийнятні для права. 
Передумовами для вибору критеріїв конкретних поведінкових типів (соціально активної щодо 
права, звичного виконання норм права, пасивного дотримання правових вимог і заснованого, 
головним чином, на стримуючих началах) є внутрішні спрямування (мотивація) особистості.

За ступенем активності процесу залучення особистості в правове регулювання виокремлюють 
відповідні види правомірної поведінки, зокрема маргінальну.
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Однією з головних характеристик тут є індивідуальна правосвідомість, яка розходиться з ви-
могами правових норм (від лат. marginalis — той, що перебуває на межі, «прикордонний»). Вона 
відображає стан індивіда, який перебуває на межі антигромадського прояву, що передбачає пра-
вопорушення, однак таким не стає внаслідок певних причин і обставин. Причому мотивами по-
ведінки спрацьовують й інші рушійні сили, наприклад, загроза покарання, осуд з боку колективу, 
групи тощо.

Цілком закономірно, що цей вид поведінки, його витоки та сутність привертають до себе увагу 
кримінологів, що займаються проблемами попередження протиправної поведінки. Однак цілком 
обґрунтований інтерес до маргіналів і з боку фахівців у сфері теорії і соціології права, соціально-
правової психології. Це закономірно з наукової точки зору. Маргінальна поведінка є правомірною, 
оскільки особа, що ігнорує правові приписи, все ж таки їх дотримується, у цьому сенсі її вчинки 
відповідають вимогам закону, хоча індивідуальна правова свідомість особистості їх не поділяє.

В умовах соціально-політичної та економічної нестабільності, зростання аморальних проявів 
проблема маргінальності стала однією з найбільш дискусійних як у публіцистиці, так і в науковій, 
суспільствознавчій літературі. 

Маргінальність у соціологічному плані, що визначає «проміжний» стан людини, накладає пев-
ний відбиток на її психіку і поведінку.

У правовому плані маргінальність характеризується особливим перехідним між правомірним 
і протиправним станом особистості, поведінка якої викликається як власною соціально-психо-
логічною деформованістю, так і певним «провокуванням» з боку державних інститутів зокрема і 
суспільства загалом. Причинами такої поведінки можуть стати нестабільність політико-правової 
ситуації, економічні кризи, військові провокації сепаратистів тощо.

Роль «провокуючого» фактора у процесі маргіналізації населення відіграє і повільність у ви-
рішенні соціальних проблем, національних, етнічних тощо. Прикладом цього може бути доля ба-
гатьох вимушених переселенців, регулювання життєдідяльності яких потребує підвищеної уваги 
з боку держави.

Іншим проявом правомірної поведінки є конформістська поведінка.
Конформістська правомірна поведінка являє собою пасивне дотримання особистістю норм 

права, підпорядкування своєї поведінки оцінкам безпосереднього соціального оточення. Інакше 
кажучи, у сфері соціально-правових відносин людина поводиться правомірно, оскільки «так чи-
нять інші». Як специфічна категорія соціальної психології характеризується пасивним прийнят-
тям існуючого порядку, політичних явищ, відсутністю власних позицій, безумовним підпорядку-
ванням психологічному тиску.

З цим терміном зазвичай пов’язують підпорядкованість індивіда соціуму, внаслідок чого він 
приймає позицію групи, щоб уникнути конфлікту з нею. Нерідко конформізм передбачає зов-
нішню формальну згоду з соціальною групою при внутрішній незгоді з думкою більшості. Кон-
формізм слід відрізняти від такого поняття, як конформність, тобто співвідношення особистістю 
своїх вчинків із визнаним або необхідним стандартом цінностей.

Конформістська поведінка заснована на пристосуванні до обставин, за відсутності власних 
критичних позицій. Поняття конформізму застосовується до певного способу вирішення конф-
лікту між індивідом і групою — до підпорядкування груповим стандартам і вимогам.

Мотиви такої поведінки характеризують громадянську несформованість особистості, відсут-
ність громадянської позиції.

І все ж соціально-правовий конформізм визнається суспільно нешкідливим явищем, оскільки 
індивід, підкорюючись думці інших, дотримується вимог права і тим самим сприяє реалізації їх 
у життя. Слід визнати і те, що конформістська поведінка, являючи собою зразок прийнятної для 
суспільства правомірної поведінки, не є для нього бажаним як перспективна мета дії права.

Ще одним проявом правомірності у поведінці є звична поведінка. Характеризується звичними 
поведінковими діями, звичним поведінковим актом, при якому особистість не піддає кожен раз 
аналізу правильність тих вимог, які пред’являє до неї суспільство, а виконує їх без особливих роз-
думів.

Людина, як відомо, вибирає найбільш доцільний і практично виправданий варіант поведінки. 
Використовуючи метод «спроб і помилок», швидко звикає повторювати саме ті дії, за якими на-
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ступає очікуваний результат. Як відомо, звичка виникає в результаті багаторазового повторення 
дій, виконаних у звичних обставинах. У цих умовах лише спочатку людина обмірковує свої вчин-
ки, а надалі діє внаслідок поведінкової звички.

Освоєння дійсності завжди багатомірний процес. Незадовільний результат, що призводить до 
тих наслідків, які бажано отримати, веде до усунення відповідної «неефективної» дії. Навпаки, 
дії, що надають очікувані наслідки, переконують людину в їх доцільності і засвоюються як резуль-
тат необхідного набуття індивідуального життєвого досвіду.

Звичка дещо звільняє особистість від багаторазового звернення до своєї свідомості, від вибу-
дови моделі поведінки. У цьому випадку відбувається процес трансформації звички в реальний 
акт поведінки, що, в свою чергу, породжує потребу вести себе відповідним чином в аналогічній 
ситуації.

При цьому слід врахувати, що соціальні звички — не механічні навички поведінки, вони наба-
гато ширші і повніші у своєму змісті, хоча і характеризуються певним автоматизмом. Це здебіль-
шого синтез багаторазового повторення соціального досвіду людини, її поведінкових мотивів, 
заснованих на переконаності в необхідності виконання усталених норм поведінки.

Поведінкова звичка як внутрішнє прагнення людини до вчинення дій, закріплених у її свідо-
мості внаслідок їх багаторазового повторення, ширше і різноманітніше, ніж так званий стереотип 
поведінки.

Правові звички як поведінкові регулятори відіграють істотну роль у процесі становлення пра-
вомірної поведінки. Згідно з багатьма дослідженнями звички як домінуючий мотив у своїх вчин-
ках у сфері права називає третина опитаних. Усвідомлене засвоєння правових цінностей забезпе-
чує достатньо високий рівень розвитку особистості, якщо виконання вимог права відбувається, 
хоча і за звичкою, але не усвідомлено.

Водночас не викликає сумніву те, що позитивні дії, в основу яких покладено виконання нор-
мативних приписів, вимагає ініціативи, творчості, активності особистості, а ці риси соціальної 
цінності правомірної поведінки далеко не завжди досягаються лише формуванням звички щодо 
виконання закону.

У такий спосіб особливу цікавість викликає соціально-активна поведінка. Соціально-правова 
активність особистості являє собою найбільш високий рівень правомірної поведінки, яка є суспіль-
но корисною, схвалюється державою і суспільством щодо діяльності в правовій сфері. Це насампе-
ред ініціативна поведінка, яка може стати і нерідко стає суттєвим фактором розвитку самої правової 
системи. Соціально-правова активність визначається високим рівнем правосвідомості, глибокою 
правовою переконаністю, сформованою самостійністю, усвідомленою готовністю використовува-
ти надані правом можливості, творчо керуватися ними у своїй повсякденній поведінці.

Політичні, інтелектуальні, моральні, світоглядні риси людини, її бажання і здатність до змін, 
громадянська позиція та активність стають вирішальною умовою формування нової української 
державності, слугують конструктивним перетворенням у суспільстві. Ці якості повинні підкріп-
люватися активною діяльністю людей, що виявляють високу культуру і риси цивілізованої по-
ведінки, не тільки як носії певних прав та обов’язків, а й вміють проявляти свою. І тому настіль-
ки актуальні сьогодні проблеми подолання соціальної апатії, громадянської аморфності, інерції 
мислення і поведінки людей, стимулювання їх ініціативи і творчої самостійності, а також питан-
ня соціально-правового становлення особистості, яка знає і вміє активно користуватися своїми 
правами і свободами, відстоювати їх законними засобами.

Перешкод, що стоять на шляху формування і забезпечення правової активності особистості, 
дуже багато. Соціальні та правові деформації в суспільстві, відсутність надійно гарантованої сис-
теми правової захищеності особистості, широко розповсюджений правовий нігілізм і правовий 
песимізм, юридична безграмотність населення тощо — лише найбільш розповсюджені серед них. 
Саме тому розповсюдженість активних форм правомірної поведінки не можна розглядати і оці-
нювати окремо від процесів, що відбуваються у державі і суспільстві.

Практично соціально-активна поведінка у правовій сфері включає в себе такі узагальнюючі 
компоненти:

а) активність у діяльності громадських формувань (рухів, спілок та організацій, добровільних 
товариств, фондів, асоціацій та інших громадських об’єднань), що виникли на основі спільності 
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інтересів соціальних груп, ідейного і групового вибору особистості. Ця активність має на меті 
впливати на підтримку, функціонування або зміну державно-правових структур, здійснення ре-
форм у сфері соціальної дії права, захисту громадянських, політичних, соціальних і культурних 
прав і свобод громадян, їх участь в управлінні державними і громадськими справами;

б) активність у державно-організованих формах діяльності у сфері правотворчості (участь в 
обго воренні та прийнятті законопроектів, інших загальнодержавних і суспільно значущих рі-
шень; участь у виборах і контролі за діяльністю представницьких органів усіх рівнів; участь у реа-
лізації правових настанов й охороні правопорядку);

в) активність у створенні та діяльності альтернативних чи паралельних суспільних і суспільно-
державних структур (комітети або ради суспільного самоуправління за місцем проживання; екс-
пертні, громадські ради, тимчасові комісії, регіональні та місцеві фонди з містобудування, еколо-
гічних проблем, охорони пам’ятників культури та історії тощо);

г) самодіяльна активність особистості у сфері права (голосування певним чином під час ви-
борів і референдумів; ініціативні пропозиції з політико-правових питань, що направляються у 
державні органи і засоби масової інформації; самостійна протидія порушенням законності та сус-
пільної моралі тощо).

Нові соціально-політичні реалії сучасного життя, перерозподіл соціального простору між дер-
жавою і громадянським суспільством вимагають соціально активної поведінки, що обумовлена 
громадянською позицією особистості.

Ініціативна творчість громадян, громадська думка створюють певну соціально-психологічну 
атмосферу, справляють істотний вплив на всі суспільно-політичні інститути суспільства, на сві-
домість і поведінку людей, зростання їх залучення у політико-правове життя.
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Среди многих демократических сдвигов в современном формировании институтов граждан-

ского общества значительная роль принадлежит развитию личности, способной самостоятельно 
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рассмотрение и практическое воплощение рекомендаций по стимулированию правомерного по-
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ЗАКОннІСТь в УпРАвлІннІ ЕКОнОмІКОЮ:  
ЦІннІСнИЙ АСпЕКТ

Питання удосконалення діяльності державного апарату у сфері господарства, визначення та 
використання основних методів забезпечення законності й дисципліни у державному управ-

лінні економікою поступово стали пріоритетними завданнями у формуванні основних програм і 
концепцій державного розвитку України.

Ця проблематика увійшла до предмета вивчення низки сучасних вітчизняних досліджень, 
автори яких є представниками різних галузей правової науки. Зокрема, слід згадати праці та-
ких учених, як І. Андрущенка, Я. Билініна, О. Буткевича, А. Волощука, Л. Горбунової, М. Дей, 
В. Козакова, Т. Кравцової, Л. Мелеха, Р. Мельника, А. Пухтецької, В. Cамохвалова, Н. Сорокіної, 
О. Тараненка, О. Федорчука, С. Фетісової, В. Шестак, О. Шморгуна, О. Янчук та ін.

Разом із цим корупція, хабарництво, а також нецільове використання бюджетних коштів, зловжи-
вання службовим становищем та багато інших правопорушень залишаються значною перепоною для 
нормального функціонування і розвитку вітчизняної економіки. У свою чергу, погіршення соціально-
економічної ситуації в державі негативно позначається на криміногенній ситуації, зумовлює необхід-
ність формування принципово нових підходів до вирішення проблем у сфері профілактики правопо-
рушень [5]. Така ситуація стає підтвердженням недосконалості існуючої системи захисту економічних 
прав громадян і потребує модернізації старих та інтенсивного пошуку нових методів забезпечення 
законності та дисципліни у цій сфері. Проте неможливо реалізувати будь-які перетворення без гли-
бокого розуміння як кінцевої мети, так і ролі, призначення, змісту окремих правових інструментів, 
способів, засобів та принципів досягнення поставлених завдань. Ведучи мову про державне управ-
ління економікою, слід звернутися до нового, більш повного осмислення такої правової категорії, як 
законність, що є одночасно і кінцевою метою, і способом її досягнення, й основоположним, базовим 
принципом державного адміністрування. Саме такий різноплановий характер обумовлює найвищу 
соціальну та правову цінність законності. Зазначене обумовлює основну мету цієї статті — висвітлен-
ня ціннісного виміру законності у процесі державного управління економікою.

Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення таких завдань: здійснення характеристи-
ки соціально ціннісного аспекту державного управління у сфері економіки; формування загаль-
них уявлень про законність і дисципліну як основних завдань державного управління; визначен-
ня основних шляхів зміцнення законності у державному управлінні економікою. 

Розглядаючи державне управління як цілеспрямований організаційний та регулюючий вплив 
держави на стан і розвиток суспільних процесів через діяльність органів державної влади, наді-



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

330 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

лених необхідною компетенцією [4], особливого значення набуває розуміння державного управ-
ління у сфері економіки. Роль національного господарства полягає у забезпеченні базових потреб 
життєдіяльності суспільства. Тут слід наголосити на таких характеристиках управління економі-
кою, як цілеспрямованість, регулятивний, організаційний і контролюючий характер, що реалізу-
ються у процесі виконання своїх функцій органами державної влади та їх посадовими особами. 

Розглядаючи державу та державне управління з погляду їх ціннісної характеристики, слід озна-
чити й їх вплив на формування основних цінностей суспільства. 

Цінності розглядаються як переконання людей, соціальних груп, суспільства, але не будь-які, 
а тільки стосовно цілей, до яких вони повинні прагнути. Деякі вчені пропонують інший погляд 
на теорію цінностей та вважають, що цінності — це такі результати або продукти різноманітної 
діяльності людей, які задовольняють які-небудь матеріальні або духовні потреби людей різних 
соціальних груп. Слушним є і твердження В. Козакова, який вказав на історично обумовлений 
процес поширення поняття «цінності» зі сфери економічного життя на інші сфери життя суспіль-
ства. Наприклад, реально матеріалізовані дії людей, які виявляють милосердя, надають допомогу 
нужденним, стали моральною цінністю [2, c. 62].

Загалом державне управління яскраво ілюструє собою сутність і зміст влади. Характеризуючи 
його з точки зору соціально-ціннісних засад, важливим видається саме його наукове осмислення, 
яке являє собою основу для формулювання оптимальної формули державного менеджменту. Ця 
тематика представлена, зокрема, у праці американського дослідника М. Даймока «Філософія ад-
міністрування», який обґрунтував низку висновків, відповідно до яких сучасна теорія державного 
управління — це «новий науковий синтез, що має необхідне відношення до всіх галузей знання й 
усіх питань, які входять у здійснення офіційної політики й програм» [7].

Безперечно, проблематика цінностей є дискусійною і повинна розглядатися системно, за 
участю представників різних галузей науки, зокрема філософії, теорії держави та права, полі-
тології, державного управління, соціології, психології тощо. Проте, характеризуючи аксіологію 
державного управління, зокрема у сфері господарювання, важливим є розуміння, що саме со-
бою державне управління не є соціально значущою цінністю. Навпаки, суспільство здатне оці-
нити його важливість з точки зору якості реалізації конкретних завдань і цілей, тобто через його 
функціональну, діяльнісну оцінку, результативність. І рівень забезпечення законності у сфері на-
ціонального господарства є одним із найважливіших критеріїв оцінки державного управління з 
точки зору його суспільного та політичного ідеалу. Так само і законність виявляється відірваною 
від правової дійсності, ефемерною цінністю, якщо не є реалізованою, втіленою у соціально-пра-
вове життя. Тому, зважаючи на значущість та ключову роль економічного благополуччя у житті 
суспільства, серед спектру таких ціннісних орієнтирів, як моральність, відповідальність, чесність 
тощо законність має стати одним із головних орієнтирів у процесі реалізації державної влади.

Законність є одним з основних завдань державного управління. Це поняття набуває особливо-
го значення у процесах державотворення, розвитку громадянського суспільства, забезпеченні та 
реалізації основоположних прав людини. Сучасна правова наука відображає розмаїття поглядів 
учених щодо поняття і сутності законності у державному управлінні. Узагальнюючи основні на-
укові підходи до розуміння законності, можна побачити, що остання характеризується, зокрема, 
як принцип діяльності держави; принцип державного управління; метод державного управлін-
ня; режим суспільних відносин; мета та функція державного управління тощо. Наприклад, щодо 
сфери здійснення влади — як державної, так і публічної — законність розглядається як принцип 
діяльності, як метод керівництва суспільством, як режим (стан) суспільних відносин, що відпо-
відає вимогам нормативно-правових актів [1, с. 347].

Найважливішого значення законність набуває у процесі здійснення органами державної влади 
своєї діяльності. Рівень дотримання цими органами законності як особливого правового режиму 
обумовлює відповідний рівень довіри до них з боку населення, а отже, йдеться про авторитет дер-
жавної влади та ефективність її функціонування.

Слід також означити і проблематику співвідношення двох взаємопов’язаних категорій — за-
конності та дисципліни, які можна співставити як загальне та конкретне, де законність доречно 
розглядати як статику (сукупність норм законодавчих актів), а дисципліну — як динаміку закон-
ності (певні дії з виконання вимог норм і законодавчих актів) [6]. 
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Взаємозв’язок між законністю і дисципліною створюється у процесі функціонування органів 
державної влади, підприємств, установ та організацій держави, а також їх співробітників і по-
садових осіб, тобто всіма учасниками суспільних відносин, які виступають суб’єктами законнос-
ті. Якщо ж розглядати законність і дисципліну як методи забезпечення державної влади, то слід 
акцентувати увагу, що в такому випадку законність є певною правовою основою, фундаментом 
для різних сфер державної діяльності, а дисципліна становить визначений порядок виконання 
встановлених державою вимог, правил і процедур. З другого боку, можна стверджувати, що дис-
ципліна спрямовується на реалізацію правових умов та інших соціальних норм, зокрема моралі, 
корпоративної етики тощо, а метою законності є реалізація саме юридичних норм, визначених і 
конкретизованих у положеннях нормативно-правових актів.

Щодо забезпечення законності як одного з найвагоміших ціннісних орієнтирів у процесі 
державного управління економікою слід зупинитися на проблематиці визначення методології 
її втілення у суспільне життя. Пошуки нових методів і засобів для підтримання стабільності й 
ефективності розвитку цієї сфери пов’язані зі зростанням рівня економічних правопорушень, не-
спроможністю держави впливати на основні сфери економіки існуючими засобами управління, 
невідповідністю таких засобів сучасним вимогам і загальному стану соціально-економічних від-
носин. 

На думку фахівців, загальнодержавне забезпечення законності та дисципліни у сфері націо-
нального господарства повинно мати системний характер і здійснюватися одночасно за декіль-
кома напрямами. Такий комплексний підхід забезпечить поступовий і системний розвиток еко-
номіки на всіх рівнях державно-правового впливу.

Так, наприклад, формування і прийняття державних концепцій та програм економічного роз-
витку повинно не тільки відображати нові цілі та завдання держави, а й містити конкретні плани 
заходів, методи і способи реалізації таких завдань, що, у свою чергу, буде свідчити про зміщення 
інтересів державної політики у бік підвищення ефективності, впровадження передових, іннова-
ційних технологій управління, використання яких покликане забезпечити підвищення рівня за-
конності та державної дисципліни.

Окремим кроком у напрямку розвитку вітчизняного господарства та забезпечення закон ності 
у цій сфері є систематизація законодавства, розробка і прийняття нормативно-правових актів 
з питань удосконалення управління економікою. Подібні зміни, окрім іншого, мають на меті 
усунен ня неоднозначностей, прогалин, неточностей і, загалом, спрощення процесу державного 
управління сферою економіки, що також сприятиме підтриманню в державі режиму законності. 
Загалом, на думку Л. Мелеха, вдосконалення законодавства є одним із найважливіших умов за-
безпечення законності, особливо у правозастосовній діяльності [3].

Науково-технічна та інформаційна підтримка державного управління економікою передбачає 
створення єдиної інформаційної мережі з економіко-правових питань і забезпечення вільного 
доступу до неї на території всієї держави. Доцільним, на нашу думку, є створення за кожним на-
прямом господарської діяльності відповідних наукових центрів, автоматизованих інформацій-
но-пошукових систем, банків даних тощо. Значний внесок у розвиток державного управління 
можуть зробити й наукові розробки вітчизняних учених, направлені на компаративні досліджен-
ня досвіду іноземних держав щодо забезпечення законності та дисципліни у сфері державного 
управління економікою.

Важливим напрямом удосконалення державного управління є забезпечення координації та 
взаємозв’язку між органами і посадовими особами усіх рівнів управління. Подібні заходи повинні 
забезпечити злагоджену роботу державних органів, застосування єдиних підходів при прийнятті 
та реалізації управлінських рішень дозволить підвищити рівень комунікації та загальної дисцип-
ліни на різних щаблях управлінської діяльності, а отже, позитивно вплине на загальний рівень 
законності та дисципліни у сфері державного управління.

Окрім того, досягнення належного рівня ефективності державного управління, підтримання 
високого рівня законності та дисципліни у цій сфері передбачає вивчення й адаптацію позитив-
ного іноземного досвіду, налагодження міжнародного партнерства в економічній сфері, впрова-
дження нових результатів наукових досліджень і розробок для інноваційного розвитку економіки, 
виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. 
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На підставі зазначеного, можемо зробити такі висновки. Законність являє собою один з осно-
вних ціннісних орієнтирів державного управління, поряд з такими ідеалами, як моральність, чес-
ність, правосвідомість, відповідальність тощо. Аксіологічний аспект законності може бути визна-
чений залежно від рівня її реалізації у житті суспільства. За умови такого розуміння і сприйняття 
законності держава повинна бути гарантом її втілення. У свою чергу, рівень забезпечення та ре-
алізації законності дає можливість здійснити якісну оцінку державної влади. Таке твердження, 
безумовно, є актуальним для характеристики стану національного господарства як сфери, що за-
безпечує базові, життєво важливі потреби суспільства.

Законність є складним, багатогранним правовим і соціокультурним феноменом, який є одно-
часно основоположним, базовим принципом державного адміністрування, його кінцевою метою 
та способом її досягнення.

У свою чергу, удосконалення державного управління економікою передбачає здійснення 
комплексу відповідних заходів за такими напрямами, як державне планування, систематизація 
та удосконалення законодавства, реалізація державних програм розвитку і контроль за їх вико-
нанням, забезпечення науково-технічної, інформаційної, кадрової підтримки, налагодження 
взаємозв’язку та координації управлінської діяльності, запровадження іноземного досвіду управ-
ління економікою та реалізація визнаних міжнародних принципів і стандартів у цій сфері. Такий 
комплексний підхід має стати основою для досягнення та реалізації законності як одного з най-
вищих ціннісних ідеалів сучасного суспільства.
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Свиридюк н. п. Законність в управлінні економікою: ціннісний аспект
У статті висвітлено ціннісний аспект законності у процесі державного управління економікою. 

Охарактеризовано роль та значення державного управління у сфері економіки з точки зору соціально-
ціннісних засад. Наголошено на ролі законності у сфері національного господарства як одного з най-
важливіших критеріїв оцінки державного управління. Також визначено залежність ціннісного аспекту 
законності від рівня її реалізації у житті суспільства. Обґрунтовано основні напрями удосконалення 
державного управління з метою підвищення рівня законності у сфері національного господарства.

Ключові слова: законність, економіка, державне управління, державні органи, дисципліна. 

Свиридюк н. п. Законность в управлении економикой: ценностный аспект
В статье рассматривается ценностный аспект законности в процессе государственного управления 

экономикой. Охарактеризована роль и значение государственного управления в сфере экономики с 
точки зрения социально-ценностных основ. Подчеркнута роль законности в сфере национального 
хозяйства как одного из важнейших критериев оценки государственного управления. Также опред-
елена зависимость ценностного аспекта законности от уровня его реализации в жизни общества. 
Обоснованы основные направления совершенствования государственного управления с целью 
повышения уровня законности в сфере национального хозяйства.

Ключевые слова: законность, экономика, государственное управление, государственные органы, 
дисциплина.
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Svurudyuk N. Legitimacy in managing the economy: the value aspect
The article discusses the value aspect of the legitimacy in the state management of the economy. Describes the 

role and importance of government in the economy in terms of social and value bases. The author emphasized 
the role of the law in the sphere of the national economy as one of the most important criteria for evaluating 
public administration. Also, determined the dependence of the valuable aspects of the law on the level of its 
implementation in society. Substantiated the main directions of improving public administration in order to 
improve the rule of law in the sphere of the national economy.
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ЦІннІСнИЙ вИмІР пОЗИТИвнОГО пРАвА

Складні та багатогранні процеси становлення і розвитку сучасного українського суспільства 
потребують комплексного теоретико-правового аналізу поняття «право» з позицій ціннісно-

го підходу щодо його розуміння.
З’ясувати цінність права — це означає виявити ідею права, його основне призначення, пози-

тивну роль у життєдіяльності суспільства або окремих індивідів. Право має цінність через те, що 
внаслідок змістовних і формальних характеристик здатне задовольняти потреби, бути інструмен-
том реалізації та узгодження інтересів тощо [1, с. 51]. Саме від того, який підхід обирається щодо 
його розуміння, залежить і процес втілення права в життя, у систему відносин, які мають бути 
ним урегульовані.

Прогресивні ідеї щодо з’ясування ціннісних аспектів права мають глибоке історичне коріння і 
пов’язані з такими мислителями, як Сократ, Платон, Аристотель, Ульпіан, Цицерон та ін.

Значний внесок у дослідження цієї проблематики здійснили представники теорії природного 
права — Г. Гроцій, Б. Спіноза, Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель.

Незважаючи на те, що тривалий період у Західній європі спостерігався процес домінування 
правового позитивізму, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. відбулося відродження інтересу до 
проблем природного права та усвідомлення необхідності його відображення у позитивному праві. 
Це питання розглядалося у працях таких мислителів, як М. Алексєєв, М. Бердяєв, Б. Кістяків-
ський, М. Коркунов, П. Новгородцев та ін.

Ціннісний вимір позитивного права також нерозривно пов’язаний з моральною проблемати-
кою. Значний внесок у вивчення цього питання зроблено сучасними вітчизняними дослідника-
ми, а саме: є. Бурлаєм, А. Козловським, М. Козюброю, О. Костенком, Н. Оніщенко, П. Рабіно-
вичем, С. Сливкою, О. Скакун, Ю. Шемшученком та ін.
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Активний процес розробки проблем природного права і позитивного права в контексті ети-
ко-правової проблематики відбувся у другій половині ХХ ст. на Заході. Вивченню цього питання 
присвячені праці Дж. Кольмана, Дж. Роулза, Дж. Фінніса, Л. Фуллера.

Однак довготривалий період дослідження проблем позитивного права не завершився ство-
ренням ефективного теоретичного інструментарію для оцінки якості джерел позитивного права 
з позицій концепції природного праворозуміння та моральної проблематики. Вирішення цього 
питання створило б сприятливі умови для визначення мети функціонування правової системи 
сучасної України, захисту прав і свобод людини та громадянина. Ще Цицерон вважав, що «іс-
тинний закон є закон розуму, що перебуває у гармонії з природою, що розповсюджується на всіх, 
непорушний і вічний» [2, с. 303].

Метою цієї статті є розгляд теоретичних і практичних проблем, які пов’язані з ціннісними 
аспектами позитивного права як регулятора суспільних відносин та соціального феномена, що 
забезпечує ефективне вирішення цілого комплексу питань щодо розвитку інтеграційних процесів 
в Україні.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: визначити поняття «по-
зитивне право» як системну категорію, в основу якої покладено правові цінності; з’ясувати сут-
ність аксіологічних основ щодо розвитку позитивного права; визначити ідеальну модель права і 
роль правової доктрини щодо її формування; обґрунтувати необхідність синтезу природного та 
позитивного права як ціннісної основи ефективного процесу врегулювання суспільних відносин 
і подолання кризових явищ у розвитку сучасного українського суспільства; з’ясувати сутність 
взаємозв’язку позитивного права і моралі; визначити роль депутатів Верховної Ради України як 
суб’єктів, які мають забезпечувати моральну еволюцію позитивного права в контексті здійснення 
законотворчої діяльності.

Узагальнюючи існуючі теоретичні підходи щодо розуміння поняття «право», слід підтрима-
ти думку про те, що воно є комплексною системною категорією, яка включає такі складові, як 
правові цінності, правовий досвід, правову традицію, правову доктрину, правову догму і правову 
емпірику [3, c. 5]. Первинним елементом, який покладений в основу розуміння права, є правові 
цінності, які створюють своєрідну атмосферу, «дух права», його ідеальну модель.

Правові цінності можна визначити як життєвий зміст людини, внутрішню сутність яких до-
цільно співвіднести з мораллю та совістю, а зовнішній прояв — із відповідними юридичними 
конструкціями, які базуються на природному праві.

Ідеальну модель права створюють ті правові цінності, які формулюються вченими-юристами 
і відображаються у відповідних поглядах, теоріях, концепціях — доктрині права. Мета правової 
доктрини полягає у формуванні та удосконаленні існуючих правових явищ.

Найвищою формою реалізації доктринальних юридичних знань є ціннісне пізнання права, 
ототожнення природних прав, обов’язків із правами та обов’язками, закріпленими в норматив-
но-правових актах. У цьому випадку людину дійсно можна назвати Homo juridicus [4, с. 9].

Особливого значення питання правової доктрини набувають у сучасних умовах розвитку 
україн ського суспільства, подолання різноманітних кризових явищ та впровадження у життя цін-
нісно-правових засад розбудови правової держави в Україні. Саме правова доктрина має суттєво 
впливати на процес формування позитивного права. Будучи ціннісно наповненою і збагаченою, 
правова доктрина визначає вектор розвитку права з позицій якісного наповнення юридичних 
норм та ефективного процесу їх реалізації.

Однак існуючий стан розвитку суспільних відносин не дає можливості стверджувати, що саме 
ціннісні аспекти позитивного права з позицій домінування природного права відображаються у 
системі існуючих нормативно-правових актів. Так, характеризуючи цю ситуацію, американський 
дослідник Г. Берман зазначає, що право виступає як інструмент держави, засіб виконання волі 
тих, кому належить політична влада. Воно стає все більш фрагментованим, суб’єктивним, орієн-
тованим на зручність, а не на мораль. Таке право турбується про негайні результати, а не про по-
слідовність і наступність [5, с. 31].

Викликає занепокоєння той факт, що зростає протиріччя між існуючими нормами права і цін-
нісно-правовими уявленнями людей, між рішеннями національних судів і європейського суду з 
прав людини. Негативним явищем є посилення адміністративного контролю за діяльністю люди-
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ни. Це стосується багатьох сфер життєдіяльності, серед яких питання використання землі, житла, 
власності тощо. Особливо незахищеними в правовій площині виявляються пересічні громадяни, 
які не можуть внаслідок відповідних об’єктивних причин ефективно здійснювати процес захисту 
своїх прав та свобод. Закріплюючи ті чи інші варіанти поведінки, норми права досить часто міс-
тять суб’єктивний фактор. Звертаючись до відповідних інстанцій з метою захисту своїх прав і сво-
бод, громадяни виступають у ролі «ходаків», які намагаються віднайти правду і справедливість.

Так, наприклад, у сучасних умовах розвитку України надзвичайно гострою є проблема, яка 
пов’язана із забезпеченням захисту прав вимушених переселенців. Саме цьому питанню був при-
свячений круглий стіл «Права вимушених переселенців: забезпечення і захист (міжнародний та 
вітчизняний досвід)», який відбувся 3 березня 2015 р. у Києві. Враховуючи той факт, що із проб-
лемою внутрішніх переселенців наша країна зустрічається вперше, «участь держави в питаннях 
їх облаштування просто необхідна, так як проблему біженців необхідно вирішувати системати-
зовано і централізовано на державному рівні, а не в ручному режимі». Н. Оніщенко з цього при-
воду зазначила, що нині йде процес формування Координаційної ради щодо вивчення правових 
проблем громадянського суспільства, завдання якої полягатиме в наданні допомоги державі в пи-
таннях правотворчості і правозастосування. Це підтверджує той факт, що наукова еліта України 
не залишається осторонь тих процесів, які стосуються проблемних аспектів функціонування гро-
мадянського суспільства, захисту прав і свобод громадян, усвідомлення необхідності ціннісного 
підходу до права та процесу правового регулювання суспільних відносин [6].

Основне завдання позитивного права полягає в тому, щоб прийняти в себе зміст природного 
права, розгорнути його у вигляді низки правил зовнішньої поведінки, прилаштованих до умов 
життя і потреб часу, надати цим правилам змістовну форму й словесне закріплення і далі про-
никнути у свідомість і волю людей як домінуюче веління. Позитивне право — доцільна форма 
підтримання природного права [7, с. 58].

Особливої гостроти набувають питання моральної еволюції позитивного права, які, на нашу 
думку, доцільно розглядати саме з позицій відповідності позитивного права природному праву 
в сучасних умовах, коли спостерігається нехтування не лише правами окремих громадян з боку 
державних органів і посадових осіб, а й нехтуванням правами цілих народів. Засобом подолання 
правового свавілля є ідея природного права, яка має відображатися у позитивному праві.

Цікавим є підхід, який базується на необхідності визначення поняття права на основі прин-
ципу соціального натуралізму. Як стверджує О. Костенко, соціальні явища не можна розглядати 
за межами дії законів природи, навпаки, їх треба розглядати як не менш природні за фізичні й 
біологічні, а навіть природніші, бо вони є вищою формою розвитку природи [8, с. 73]. Зважаючи 
на це, доцільно зазначити, що людина має жити за природними законами суспільного життя, які, 
в свою чергу, обумовлюють існування морального аспекту в праві. Адже те, що є дійсно природ-
ним — відповідає критеріям добра, служить прогресу і розвитку як самої людини зокрема, так і 
суспільства загалом.

Переконливою, на наше переконання, є думка М. Козюбри щодо позитивних зрушень, які 
відбулися у доктринальній правосвідомості в останню чверть минулого століття. Згадаймо хоча б 
дискусію наприкінці 70-х — на початку 80-х років на тему праворозуміння, під час якої було ви-
словлено чимало слушних і досі актуальних думок щодо взаємозв’язку права й держави, зокрема 
про те, що держава є винятковим творцем закону, але не права, вона має монополію на законо-
творчість, а не на правотворчість. На жаль, на практику ця дискусія майже не вплинула [8, с. 36].

З моменту проголошення України як суверенної держави і до сьогодення вітчизняна юри-
дична наука зробила значний внесок у розробку теоретичних аспектів праворозуміння. Підтвер-
дженням цьому є усвідомлення значною кількістю вчених-теоретиків необхідності використання 
інтег ративного підходу до визначення поняття права, необхідності врахування того, що право має 
як природний зміст, так і соціальну форму.

Вся історія права — це процес послідовного узаконення природних прав людини, затверджен-
ня їх як відповідних юридичних норм. Саме природні права людини з їх глибоким моральним 
змістом є критерієм прийняття правотворчих рішень, здійснення правозастосовної діяльності. 
Однак слід пам’ятати, що владі не потрібне право — їй достатньо закону [9, с. 475]. Саме за допо-
могою закону державна влада досить часто прагне узурпувати права своїх громадян. Однак цього 
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не відбуватиметься, якщо право матиме моральний характер, якщо норми, які містяться у системі 
існуючих нормативно-правових актів відповідатимуть природним правам людини.

На нашу думку, важливим фактором забезпечення моральної еволюції позитивного права є 
правова культура тих суб’єктів, які займаються правотворчою і, передусім, законотворчою діяль-
ністю. Йдеться про законотворчу діяльність депутатів Верховної Ради України, рівень правової 
культури яких обумовлений самим колом повноважень Парламенту та особливостями, які мають 
представники різних верств населення, що представлені у ньому. Останнє свідчить про наявність 
у правовій культурі депутатів елементів спеціалізованої правової культури. Однак, на нашу думку, 
займаючись законотворчою діяльністю, вони повинні вирішальне значення надавати «духу зако-
ну», який втілений у його «букві». Причому під духом закону розуміють закони природного права, 
які законодавець має відкривати і втілювати у букві законодавчого акта, а юрист — знаходити в 
букві закону й керуватися ними в правозастосуванні [10, с. 79].

Отже, необхідною умовою прогресивного розвитку суспільства, моральної еволюції пози-
тивного права є передусім людські якості тих суб’єктів, які здійснюють законодавчу, виконавчу 
та судову владу. Однак залишається відкритим питання щодо процесу формування, підготовки 
високоморальних і високоосвічених у правовому плані особистостей для належного здійснення 
функцій держави.

Безумовно, суб’єкти, які здійснюють владні функції, як і будь-які інші особи, є продуктом як 
навчання та самопідготовки, так і продуктом середовища, системи існуючих суспільних відносин 
і суспільства в цілому. Рівень їх правової освіченості — це своєрідне відображення досконалості 
або відсутності досконалості існуючого суспільства загалом.

Складною ланкою щодо розробки проблем правового навчання осіб, які здійснюватимуть 
владні функції, є методологічний аспект питання, а також негативний досвід, сутність якого по-
лягала в тому, що донедавна, та й у багатьох випадках на сьогодні, у нашому суспільстві освічені 
і думаючі представники влади були «незручні» державі. Це, природно, не могло не відобразитися 
на всій системі правового навчання, яка будувалася не стільки на пробудженні необхідності усві-
домлення ціннісних аспектів права, їх закріплення та процесу реалізації, скільки на вказівках, як 
слід себе поводити в тих чи інших життєвих ситуаціях.

Занижений інтерес до ціннісних аспектів правового навчання тривалий період був обумов-
лений тим, що за основу розвитку бралась теза, згідно з якою буття визначає свідомість, у тому 
числі й правову. І не враховувався той фактор, що і свідомість, у свою чергу, визначає буття. Тому 
необхідно здійснювати цілеспрямовану роботу щодо процесу її формування.

Рівень ціннісного наповнення правосвідомості суб’єктів, які здійснюють владні функції, є 
віддзеркаленням тих проблем, які існують у сучасній юридичній науці, функціонуванні право-
вої системи суспільства загалом. Так, недосконалість визначення поняття «право» безпосередньо 
впливає на формування правової свідомості та правової культури осіб, практика діяльності яких 
пов’язана з правом і процесом його реалізації. Розуміння права як системи правових норм, які 
мають загальнообов’язковий характер, встановлюються та охороняються державою, не відпові-
дає на питання: чиї саме інтереси виражає таке право? З цього випливає, що держава може визна-
чити будь-який зміст самих норм права. Але чи буде така система правових норм дійсно правом? 
Можна лише уявити, яке беззаконня і зловживання владою пануватиме в державі, яка на озбро-
єння візьме саме такий підхід до праворозуміння.

Незважаючи на те, що існують проблемні моменти щодо розуміння права і процесу реалізації, 
слід зазначити, що позитивні напрацювання провідних науковців не залишилися непоміченими, 
оскільки неможливо обійти увагою те, що є природним і невід’ємним — право на життя, свободу, 
право на самовизначення і все, що становить суть самого природного права, яке має бути цінніс-
ним виміром позитивного права.

Слід зазначити, що події останнього часу яскраво засвідчили: українське суспільство виявилося 
набагато мудрішим і моральнішим за будь-які догми, що насаджувалися владою протягом деся-
тиліть. Воно пішло одним шляхом із прогресивною науковою думкою, пішло далі, втілюючи свої 
природні права в систему суспільних відносин, намагаючись побудувати дійсно правову державу.

Здійснений авторами статті аналіз позитивного права дає можливість стверджувати, що якість 
процесу захисту прав і свобод громадян, удосконалення функціонування правової системи Украї-
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ни значною мірою обумовлюється наявністю у позитивному праві ціннісних характеристик,  
однією з яких є природне право і його відображення у системі існуючих правових норм.

Природне право у поєднанні з його глибоким моральним змістом має бути основою як право-
творчої, так і правозастосовної діяльності. Ґрунтуючись саме на таких позиціях, можна визначити 
ідеальну модель права. Значну роль у цьому процесі має відігравати правова доктрина, синтез 
позитивного та природного права щодо ефективного врегулювання суспільних відносин, вирі-
шення складних політичних, економічних і соціальних проблем розвитку сучасного українського 
суспільства.
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Старостюк А. в., шевченко Д. А. Ціннісний вимір позитивного права
У статті досліджуються теоретичні та практичні питання, які пов’язані з ціннісними аспектами по-

зитивного права. Визначається ідеальна модель права як ефективного регулятора суспільних відносин. 
Ключові слова: правові цінності, позитивне право, природне право, мораль, правова доктрина.

Старостюк А. в., шевченко Д. А. Ценностное измерение позитивного права
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с ценностными 

аспектами позитивного права. Определяется идеальная модель права как эффективного регулятора 
общественных отношений.

Ключевые слова: правовые ценности, позитивное право, естественное право, мораль, правовая 
докт рина.

Starostyuk A., Shevchenko D. Axeological aspect of positive law
In article the theoretical and practical questions connected with valuable aspects of a positive law are 

considered. The ideal model of the law, as effective regulator of the public relations is defined.
Key words: legal values, positive law, natural law, morality, legal doctrine.
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ДО пИТАннЯ пРО нЕОБхІДнІСТь вИЗнАЧЕннЯ 
ОСнОвнИх мОРАльнИх ЗАСАД  

ДЕРЖАвнО-пРАвОвОГО РОЗвИТКУ

Мабуть, беззаперечним слід визнати те, що розвиток державно організованого суспільства 
завжди відбувається на чітко визначених засадах і правилах, які відповідають конкретним 

вимогам та належать до об’єктивних умов розвитку певної сфери або галузі суспільного життя. 
Так, наприклад, в основі розвитку економіки держави перебуває об’єктивно існуюча сукупність 
відносин, що виникають і функціонують у системі виробництва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних і нематеріальних благ; політична діяльність держави базується на можливостях і за-
собах владного управління суспільством з метою забезпечення досягнення соціального компро-
місу та уникнення гострих суспільних конфліктів; розвиток соціальної сфери держави включає в 
себе систему заходів, здійснюваних державними та недержавними організаціями і спрямованих 
на гарантування необхідних умов життя, які забезпечують мінімально гідний та достатній рівень 
розвитку людини; в основі розвитку культури перебуває історично обумовлена сукупність стійких 
форм людської діяльності в різноманітних її проявах, у тому числі всі форми та способи людсько-
го самовираження і самопізнання тощо.

Всі зазначені засади та ознаки, які так чи інакше мають свій прояв у будь-якому суспільстві 
та державі, безумовно, впливають на державно-правовий розвиток загалом, спрямовуючи його 
у відповідному, як правило, корисному для суспільства напрямі. Втім, останні роки державно-
правового розвитку України, як і світового співтовариства в цілому, переконливо свідчать про 
необхідність пошуку нової базисної парадигми людського розвитку взагалі, оскільки сподівання, 
по суті, лише на матеріалістичний аспект людського існування, який відкидає абсолютний ідеал, 
об’єктивно не виправдовує себе, про що красномовно свідчить ситуація на сучасній міжнародній 
арені, яка все більше набуває гострих, а нерідко й насильницьких конфліктних форм. Інакше 
кажучи, зазначені обставини не дають змоги обмежувати дослідження основних засад державно-
правого розвитку лише вивченням відповідної системи соціальних чинників, які функціонують 
у межах тієї чи іншої сфери або галузі суспільного життя, а визначають необхідність наукового 
пошуку таких критеріїв або засад, які б мали першочергове значення і забезпечили довготрива-
лу стабільність та ефективність розвитку сучасних держав. Такими критеріями, на думку автора, 
виступають моральні засади функціонування суспільства, які за останні десятиліття суттєво де-
вальвували у свідомості більшості індивідів. Саме тому метою цієї статті є визначення основних 
моральних засад, які, на думку автора, справляють системоутворюючий, першочерговий та ко-
рисний вплив на державно-правовий розвиток у цілому.

Проблематика наукового пошуку тих чи інших моральних засад розвитку сучасного суспіль-
ства і держави, у тому числі права, досліджувалася і досліджується значною кількістю вітчизня-
них та зарубіжних учених, серед яких варто назвати С. Алексєєва, Г. Дж. Бермана, С. Бобровник, 
О. Львову, О. Малька, Г. Мальцева, М. Марченка, М. Матузова, Н. Оніщенко, Б. Осіпяна, Н. Пар-
хоменко, А. Полякова, О. Скакун, В. Сорокіна, Л. Фуллера, Г. Харта, Ю. Шемшученка та ін. Не 
применшуючи ролі та значення наукового доробку вказаних та інших учених, зазначимо, що роз-
виток суспільства і держави на початку ХХІ ст. вимагає нових підходів до розуміння моральних 
засад державно-правового розвитку.
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Сунєгін С. О. До питання про необхідність визначення основних моральних засад державно-правового…

Переходячи до висвітлення основного змісту статті, потрібно зауважити, що функціонування 
права як державного регулятора суспільних відносин, особливої нормативної системи, яка ре-
гламентує ті чи інші аспекти діяльності громадян та їх об’єднань, а також відповідних держав-
них інституцій, відбувається в умовах об’єктивно існуючої складної взаємодії та взаємозв’язку 
з іншими соціальними регуляторами, насамперед мораллю та релігією. При цьому якщо право 
регулює зовнішній прояв людської поведінки, тобто для нього не є важливим, або, принаймні, не 
є вирішальним внутрішнє ставлення людини до тих чи інших дій, то мораль і релігія впливають 
на внутрішню мотивацію індивіда у виборі певного варіанта поведінки, на психічно-емоційний 
стан людини, моральну свідомість особистості. Тісна ж взаємодія та взаємозв’язок між правом 
і мораллю в механізмі детермінації поведінки особистості, а отже, і розвитку державно-право-
вих інститутів, дають змогу сформулювати один із важливих висновків, відповідно до якого існує 
орга нічна необхідність визначення таких моральних засад державно-правового розвитку, які б 
мали системоутворюючий характер і пронизували всі важливі аспекти людської діяльності, у тому 
числі діяльності, спрямованої на виконання завдань і функцій держави. Для спроби вирішення 
вказаної проблеми потрібно відповісти на два важливих запитання: 1) що слід розуміти під мо-
раллю взагалі? 2) який або які саме моральні критерії є засадничими або основними у процесі 
державно-правового розвитку?

Відповідаючи на перше із названих питань, автор виходить з того, що мораль являє собою 
об’єктивно існуючий нормативний порядок людського буття, що забезпечує його єдність на 
основі метафізичних абсолютних імперативів, які, втілюючись у багатоманітних соціокультурних 
формах і проявах, регулюють та коригують міжособистісні, групові та інші види взаємовідносин у 
суспільстві на основі базисної дихотомії нормативно-оціночних категорій «добро» і «зло», що на-
лежать до соціальних явищ, дій та мотивів людської поведінки. У зазначеному контексті варто по-
годитися з думкою Г. Мальцева, який зазначає: «Мало на щоб могла заслуговувати мораль, якби 
вона лише надавала окремому індивіду засоби для кращого улаштування свого життя. Її призна-
чення для особистості полягає у тому, що вона упорядковує людське співжиття, націлена на гар-
монізацію зв’язків між людьми, які повинні жити у злагоді між собою» [1, с. 6].

Розвиваючи вказану думку вченого, на наше переконання, потрібно зробити одне важливе 
застереження, яке полягає у тому, що мораль не можна зводити до системи норм, які регулюють 
людську поведінку та обмежуються лише уявленнями суспільства про добро і зло та похідні від них 
нормативно-оціночні категорії (наприклад, хороше і погане, справедливе і несправедливе тощо), 
оскільки за такого підходу ми вимушені будемо погодитися з тим, що ці уявлення цілком і повністю 
залежать від конкретного та змінного у часі та просторі соціокультурного контексту, від домінуючої 
ідеології та інтересів тієї чи іншої соціальної групи. Такий ракурс розуміння сутності моралі не-
минуче призведе до того, що зміна соціокультурного контексту здатна похитнути та, врешті-решт, 
змінити моральну позицію індивіда, що в підсумку призведе до морального релятивізму. Адже якщо 
відкинути метафізичні абсолютні моральні імперативи та поставити їх у залежність від тих чи інших 
особливостей розвитку відповідного суспільства, то завжди можна виправдати будь-яку зміну зміс-
ту відповідних моральних норм, у тому числі в тих випадках, коли йдеться про підміну смислового 
контексту певної ситуації, людського діяння, категорії чи поняття тощо. Про це яскраво свідчить 
теорія під умовною назвою «Вікно Овертона», сутність якої зводиться до того, що цілковито чужі 
і неприйнятні ідеї та цінності, насамперед з точки зору моралі та релігії, що панують у певному 
суспільстві, можуть стати для кожного або, принаймні, для більшості такого суспільства нормою і 
закріпитися у формі державно встановленого закону [2, с. 41–42].

Так само, на думку автора, не можна обмежувати загальне визначення моралі сукупністю норм 
і цінностей, які дають змогу людині усвідомлювати себе представником і виразником інтересів 
певних соціальних спільнот — народу, держави, станів, колективу, групи тощо [3, с. 501], тоб-
то фактично перетворювати мораль лише на індивідуальний (приватний) і колективний рівень, 
нехтуючи при цьому її об’єктивний всезагальний характер. Власне, наслідком саме такого ро-
зуміння моралі є, зокрема, процес її поступової інституціоналізації, тобто процес перетворення 
моралі у відповідну форму соціальних відносин із встановленими правилами і нормами, який 
нехтує абсолютною ідеальною основою моралі та виводить її норми лише з емпіричного досвіду 
й оточуючої реальності.
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Річ у тому, що у сучасному ліберальному суспільстві, яке закріплює демократичні стандарти со-
ціального життя, права і свободи людини як вищу соціальну цінність, плюралізм ідеологій та думок 
тощо, змінюється характер цінностей, а отже, і спосіб моральної регуляції людської поведінки. Та-
кий досвід дає змогу вести мову про поступову втрату абсолютних метафізичних засад моральної 
регуляції, за допомогою яких у традиційних суспільствах формувалися і обґрунтовувалися чіткі та 
однозначні етичні критерії схвалення або несхвалення відповідних людських вчинків.

У науковій літературі зазначається, що інституціоналізація суспільної моралі, тобто функціо-
нування моралі як окремого соціального інституту, який пронизує відповідні сфери людської 
діяльності (наприклад, економіку, політику, культуру тощо), пов’язана з появою системи уста-
нов, громадських об’єднань та інших колективних суб’єктів, всередині яких існують різні форми 
комунікації, утверджуються норми і правила поведінки. Така інституціоналізація здійснюється 
шляхом систематизації моральних норм, що знаходить своє вираження в етичних та професій-
них кодексах відповідних організацій. Всі ці кодекси в цілому засновані на таких базисних цін-
ностях, як права людини, законність, свобода, компетентність, справедливість, відповідальність, 
повага, чесність тощо. При цьому, і на це слід зробити окремий наголос, сама професійна діяль-
ність розвивається відповідно до своїх власних мотивів та правил і в розробці етичних кодексів 
орієн тується, як правило, на внутрішню або корпоративну логіку розвитку та не «координується 
з оточуючим світом». У зв’язку з цим призначення таких кодексів зводиться лише до принци-
пів забезпечення ефективності, рентабельності та організаційної інтеграції в межах відповідного 
професійного колективу. Інакше кажучи, проблема полягає не у відсутності або недостатності 
професійної або інституційної етики, а в її абстрактності, автономії чи однобічній спрямованості 
[4, с. 53–54].

Втім, на думку автора, проблема полягає не лише у абстрактності, автономії чи однобічній 
спрямованості інституційної моралі, як і будь-якої іншої «окремої» моралі, а насамперед у тому, 
що така «професійна» або колективно-групова мораль у сучасному ліберально-демократично-
му суспільстві поступово починає домінувати над загальнолюдською мораллю, яка, у зв’язку із 
цим, вже фактично позбавлена своїх абсолютних засад, виражених передусім через Божествен-
не одкровення. Водночас є очевидним, що існування індивідуальних, колективно-групових та 
загально людських моральних цінностей і норм зовсім не означає і не повинно означати погли-
нання або розчинення індивідуальних чи соціально-групових цінностей у загальнолюдських, 
які займають вищий, більш загальний рівень свого буття і функціонування. Адже «окремі» або 
«нижчестоящі» моральні цінності та норми діалектично взаємопов’язані з загальнолюдськими 
або «вищестоящими». При цьому загальнолюдські моральні цінності та норми, якщо вони мають 
міцну, перевірену часом і різноманітними обставинами основу, можуть і повинні бути критерієм 
всіх особистих і групових цінностей та умовою існування і функціонування людського суспіль-
ства як єдиного взаємодіючого та взаємопов’язаного цілого. Спроба ж поставити індивідуальні 
та колективно-групові моральні цінності і норми над загальнолюдськими призводить до руйну-
вання спільності людського буття та, як наслідок, створення нових псевдоцінностей. Вказане 
яскраво ілюструє, наприклад, процес поступової зміни традиційного розуміння інституту шлюбу 
як союзу чоловіка і жінки, заснованого на загальнолюдській моралі та релігійному вченні, що 
надає цій нормі абсолютного та непорушного значення. Зазначений процес поступово набуває 
все більшого поширення у масовій свідомості громадян внаслідок широкої пропаганди безпеч-
ності та навіть корисності нетрадиційної сексуальної орієнтації або, принаймні, бісексуалізму. 
На жаль, але таке нетрадиційне розуміння шлюбу без чіткої вказівки на суб’єктів його укладення, 
яке суперечить його священному морально-духовному змісту, в сучасних умовах вже знайшло 
своє юридичне закріплення на рівні міжнародного права [5], а тому продовжує впроваджуватися 
у систему національних законодавств відповідних європейських та англо-американських держав.

Таким чином, як справедливо зазначає Р. Апресян, «мораль, моральне — це те, що є відмінним 
від видимої реальності, безпосередньо даної дійсності, більше того, це те, що осмислює цю дій-
сність та задає їй певний ідеальний стандарт у ціннісно-позитивному або негативному контексті» 
[6, с. 8–9].

Розглянувши питання щодо розуміння поняття моралі, спробуємо визначити основні мо-
ральні критерії державно-правового розвитку, під якими, на думку автора, слід розуміти основні 
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ціннісно-нормативні засади або моральні категорії і поняття, які повинні перебувати в основі 
прий няття державно-владних рішень, у тому числі правотворчого і правозастосовного характеру, 
а також службової діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Слід зазначити, що у відповідні часи та епохи філософи, моралісти, релігійні мислителі та інші 
видатні особистості висували різноманітні етичні та релігійні ціннісно-нормативні засади, які, на 
їхню думку, повинні перебувати в основі пізнання оточуючої дійсності та здійснення людиною від-
повідних дій. Зокрема, такими засадами можуть бути: загальне благо, добро, справедливість, задо-
волення, інтерес, обов’язок, совість, свобода, відповідальність, турбота, згода з собою, любов, сила, 
могутність, честь, гідність, співчуття, блаженство, щастя, смиренність, користь тощо [7, с. 32–33].

Така множинність морально-релігійних та інших ціннісних принципів людського буття 
об’єктивно ставить питання про необхідність встановлення відповідної ієрархії в системі мо-
ральних ціннісно-нормативних засад або ж визначає потребу у з’ясуванні, принаймні, певної мо-
рально-інтегративної засади, яка є системоутворюючим феноменом, що забезпечує цілісність та 
єдність всіх інших моральних ціннісно-нормативних засад з точки зору їх відповідності певному 
абсолютному ідеалу.

На думку автора, такою системоутворюючою моральною ціннісно-нормативною засадою люд-
ського буття, за допомогою якої особистість здатна самостійно формулювати моральні обов’язки, 
реалізовувати моральний самоконтроль, а також оцінювати людські вчинки з точки зору їх мо-
рального схвалення чи, навпаки, осуду, є совість.

Совість являє собою специфічну здатність морального судження, за допомогою якого люди-
на у кожному конкретному випадку визначає, що робити і як вчиняти. Совість — це внутрішній 
морально-релігійний орієнтир особистості, що дає змогу їй поважати право без застосування еле-
ментів зовнішнього примусу; це «внутрішній свідок» та своєрідний «суддя першої інстанції» для 
людських вчинків, який перевіряє всі наші діяння (дію або бездіяльність) моральним абсолютом 
Божественного походження та виносить вирок щодо їх гідності чи негідності і внаслідок цього 
нагороджує людину душевним спокоєм або карає занепокоєнням, переживаннями і душевними 
стражданнями [8, с. 156–157].

У свій час І. Ільїн зазначав, що «совість є голосом Божим, який звучить у кожній душі та ви-
магає від неї особливої уваги і самовідданої праці над власними переконаннями. Саме таким є 
порядок встановлення моральних норм» [9, с. 70]. Так само розумів совість і російський релігій-
ний філософ М. Бердяєв, який писав: «Совість є органом сприйняття релігійного одкровення, 
правди, добра, цілісної істини… Совість є спогадом про те, що таке людина, до якого світу вона 
належить за своєю ідеєю, ким вона створена, як і для чого вона створена. Совість є духовне, над-
природне начало в людині, і вона зовсім не соціального походження. Соціального походження 
скоріше засмічення та спотворення совісті. Совість є тією глибиною людської природи, на якій 
вона не остаточно відпала від Бога, зберігши зв’язок із Божественним світом. Каяття, докори сум-
ління є можливими лише тому, що в людині є неушкоджена остаточно совість» [10, с. 150].

Водночас природа совісті як «внутрішнього судді» кожної людини у науковій літературі розу-
міється не лише як така, що має Божественне начало. Зокрема, якщо звернутися до ретроспекти-
ви цього питання, то, на думку, наприклад, відомого англійського мислителя, філософа і право-
знавця Дж. Локка, совість має відносну соціально обумовлену природу: «Якщо ми поглянемо на 
людей такими, якими вони є, то побачимо, що в одному місці конкретна людина відчуває докори 
сумління у зв’язку зі здійсненням або нездійсненням певних вчинків, які інша людина в іншому 
місці вважає гідними» [11, с. 121]. На підставі цього Дж. Локк робить висновок про те, що совість, 
як і будь-яке інше моральне почуття, набуваються у процесі взаємодії індивіда із зовнішнім со-
ціальним середовищем.

Подібним чином поняття «совість» розумів також і французький філософ П. Гольбах, на думку 
якого, совість людини є нічим іншим, як набуте нею разом із життєвим досвідом вміння розуміти, 
чи викликає її поведінка в оточуючих схвальну оцінку або ж, навпаки, викликає у них почуття 
ворожості [12, с. 98]. У такий спосіб, як зазначає мислитель, «ми бачимо, що наші докори сум-
ління, наші істинні або хибні уявлення про благопристойність, чесноту, справедливість тощо є 
необхідними наслідками нашого темпераменту, видозміненого суспільством, у якому ми живемо» 
[13, с. 250].
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Згодом подібні ідеї щодо поняття совісті та природи моралі взагалі були розвинуті у працях 
класиків марксизму-ленінізму, а також інших представників матеріалістичного погляду на соці-
альну дійсність. Сутність цієї матеріалістичної концепції поняття «совість» можна звести до того, 
що остання є соціально залежним феноменом, оскільки її витоки перебувають у визнанні соці-
ально-споживчого характеру її дії та походження.

Враховуючи зазначені підходи, а також мету цієї статті, автор виходить з того, що сутність со-
вісті потрібно все ж розуміти через моральний абсолют Божественного походження, що наклада-
ється на різні соціокультурні форми його сприйняття і розуміння, які не можуть і не повинні під-
міняти собою зміст абсолютних Божественних заповідей, заснованих на Законі Любові. Совість 
покликана відображати абсолютні, вічні та незмінні засади моралі. За такого підходу до розумін-
ня поняття «совість» будь-який емпіричний досвід чи, наприклад, особливості суб’єктивного по-
гляду людини на ті чи інші аспекти соціального життя, може мати місце та є корисним у випадку, 
якщо не порушуються абсолютні засади совісті. Лише такий підхід дає змогу, по-перше, вести 
мову про першочерговість совісті серед інших моральних категорій та її системно-інтегруючий 
морально-духовний вплив на їх зміст; по-друге, об’єктивну неможливість виправдати через різні 
моральні категорії такі по суті антисоціальні явища, як евтаназія, одностатеві шлюби, аборти, 
проституція, публічне лихослів’я тощо.

Переносячи вказані думки у контекст державно-правового розвитку, слід визнати, що форму-
вання почуття розвиненої совісті у людини, яка спирається на абсолютний зміст Божественних 
заповідей, є першочерговою запорукою успішної реалізації, наприклад, антикорупційної полі-
тики в державі, профілактики злочинності та інших правопорушень, а також будь-яких інших 
аморальних проявів людської поведінки. Це пов’язано з тим, що всі людські вчинки спочатку 
формуються у її внутрішній свідомості, у якій вони знаходять своє обґрунтування, у тому числі 
моральне, і вже потім ці вчинки отримують своє зовнішнє вираження. Таке внутрішнє обґрун-
тування і є першочерговою основою відповідних вчинків людини, навіть якщо вона усвідомлює 
можливість настання негативних наслідків для неї або оточуючих внаслідок здійснення відповід-
них дій. Сказане, безумовно, в жодному разі не нівелює значення права, вираженого у держав-
но встановленому законодавстві, без якого неможливо відновити порушену внаслідок вчинення 
правопорушення справедливість. Водночас право може і повинно ефективно впливати лише на 
наслідки, а не причини відповідних дій, оскільки його норми регулюють поведінку людини, яка 
завжди має певний зовнішній прояв. З цього випливає, що шукати, наприклад, причини все-
охоплюючої корупції в державному апараті, яка істотно гальмує соціальний розвиток в цілому, 
потрібно не стільки у недосконалості законодавства, яке встановлює відповідну юридичну відпо-
відальність за вчинення корупційних діянь, скільки у низькому рівні моральної свідомості дер-
жавних службовців та інших осіб, які беруть участь у подібних правопорушеннях чи злочинах.

Таким чином, совість є основою здійснення будь-якої людської діяльності, у тому числі пер-
шочерговою складовою реалізації всього масштабу державного управління, що характеризується 
багатоманітністю організаційно-правових форм і методів свого втілення. При цьому почуття со-
вісті відіграє найважливішу роль у формуванні інших важливих моральних засад державно-пра-
вового розвитку в цілому, до яких належать, зокрема, відповідальність, справжнє почуття спра-
ведливості та свободи, честь, гідність, воля, милосердя тощо.

Так, мабуть, кожна розсудлива людина визнає беззаперечним факт, що будь-який вид суспіль-
но значущої діяльності людини тією чи іншою мірою пов’язаний з її соціальною відповідальніс-
тю, яка втілюється у відповідних формах, зокрема у юридичній відповідальності. Як справедливо 
зазначає вітчизняний учений В. Грищук, «соціальна відповідальність людини є тим фундамен-
том, на якому розбудована вся система відносин у суспільстві. У цьому випадку вона виступає 
невід’ємним елементом у макросистемі людина-держава-суспільство» [14, с. 9].

Розглядаючи поняття «соціальна відповідальність», на думку автора, важливо звернути увагу 
на два її аспекти: внутрішній та зовнішній. Внутрішній аспект соціальної відповідальності по-
лягає в особистій характеристиці людини, за допомогою якої вона здатна розсудливо проаналі-
зувати будь-яку ситуацію, заздалегідь спрогнозувати наслідки своїх вчинків у певній ситуації та 
обрати найкращий варіант своєї поведінки з одночасною готовністю прийняти наслідки такого 
вибору як доконані факти.
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Зовнішній аспект соціальної відповідальності в цілому передбачає застосування певних захо-
дів як позитивного, так і негативного характеру до суб’єкта, який, відповідно, отримав схвалення 
певної соціально значущої поведінки або, навпаки, зазнав соціального осуду у випадку порушен-
ня ним встановлених або прийнятих у певному суспільстві соціальних норм.

У зв’язку з цим слід погодитися з думкою М. Вітрука про те, що соціальна відповідальність 
дає змогу здійснювати широкий контроль за поведінкою членів суспільства на зовнішньому та 
внутрішньому рівнях. На зовнішньому рівні такий контроль здійснюється суспільством в цілому, 
у тому числі його публічним представником — державою, а також інститутами громадянського 
суспільства, а на внутрішньому — самою людиною. Соціальна відповідальність у всіх її різновидах 
виступає у формі якості, що характеризує соціальну сутність особистості. Значення соціальної 
відповідальності полягає у забезпеченні такої поведінки членів суспільства, яка відповідає інте-
ресам, вираженим у вимогах всієї системи соціальних норм [15, с. 13].

У цьому контексті потрібно звернути увагу на те, що в юридичній літературі, на жаль, не приді-
ляється достатньо уваги розгляду питань, пов’язаних із формуванням внутрішнього аспекту юри-
дичної відповідальності, який, на думку автора, є ширшим за традиційне розуміння позитивної 
юридичної відповідальності, що, як правило, визначається науковцями лише через правові нор-
ми, тобто через усвідомлене, добровільне узгодження поведінки індивіда з правами й обов’язками, 
встановленими у законодавстві [16, с. 131–173], не враховуючи при цьому морально-духовного 
обґрунтування необхідності дотримуватися тих чи інших правових норм, що нерідко є єдиною 
підставою певної поведінки людини.

Очевидно, що державно-правовий розвиток неможливий без належного функціонування 
основних принципів правової та соціальної держави, зокрема принципу взаємної відповідаль-
ності держави і громадянина. Однак така взаємна юридична відповідальність держави і громадя-
нина не може ефективно функціонувати при низькому рівні моральної свідомості як представ-
ників апарату держави, так і представників громадянського суспільства, навіть якщо механізм її 
реалізації буде досконало виписано у законодавстві. У науковій літературі з цього приводу зазна-
чається, що вирішити проблему удосконалення інституту юридичної відповідальності держави 
перед громадянським суспільством та особою неможливо лише у правовому полі. Адже одночас-
но з системним підходом до удосконалення законодавства в зазначеній сфері держава повинна 
активно впроваджувати політику, спрямовану на підвищення авторитету закону, зміцнення мо-
ральності та підвищення правової культури населення і державних службовців [17].

Крім цього, одним із найважливіших моральних критеріїв державно-правового розвитку є та-
кож людська воля. Річ у тому, що будь-яка суспільно значуща діяльність, особливо у сфері дер-
жавного управління, вимагає серед інших моральних чеснот також наявності чіткого вольового 
моменту, тобто свідомої здатності суб’єкта долати перешкоди та досягати поставленої мети, не-
зважаючи на труднощі, що можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.

Як зауважує В. Грищук, воля — це свідоме управління людиною своєю діяльністю і поведін-
кою, що виявляється у прийнятті відповідальних рішень, подоланні труднощів та перешкод на 
шляху досягнення мети, виконання поставлених завдань. При цьому вольова діяльність особис-
тості охоплює: 1) вольові процеси, які мають місце у будь-якому вольовому вчинку, зусиллі; 2) во-
льову діяльність, яка виражається у здійсненні довільних і мимовільних дій; 3) вольові стани, 
що оптимізують та мобілізують психіку людини на подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод; 
4) вольові якості, тобто відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні прояви (реак-
ції) людини [18, с. 98–99].

Зрозуміло, що воля як прояв особистих внутрішніх (психічних) властивостей людини повинна 
завжди узгоджуватися з її совістю та іншими морально-духовними чеснотами, оскільки у проти-
лежному випадку прийняття відповідних вольових рішень буде мати негативні наслідки. Це ще 
раз підтверджує необхідність і важливість наукового осмислення морально-духовних феноменів 
людського буття, у тому числі з точки зору загальнотеоретичної юридичної науки.

Враховуючи все наведене вище, можемо зробити такі важливі висновки:
1. Держава, так само як і громадянське суспільство, не може ефективно функціонувати і роз-

виватися лише на правових засадах, без урахування відповідних морально-духовних ідеалів, що 
мають абсолютне (Божественне) походження. Спроба осмислити відповідні моральні феномени 
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лише з точки зору особливостей їх конкретних і відносних соціокультурних проявів не можна 
вважати вдалими, оскільки поза абсолютним началом розмивається чітка система уявлень людей 
про добро і зло, хороше і погане, справедливість і несправедливість тощо;

2. Основною, інтегральною, системоутворюючою моральною засадою ефективного суспіль-
ного розвитку, у тому числі у державно-правовому вимірі, є совість людини, яка надається їй від 
народження та пов’язує її буття у матеріальному світі з божественним походженням її душі. Не-
зважаючи на те, що совість має кожна людина від народження, рівень її впливу на свідомість 
та вчинки людини може суттєво коригуватися залежно від різних об’єктивних і суб’єктивних 
обставин, що свідчить про необхідність та важливість здійснення відповідної виховної роботи, 
пов’язаної з формуванням належного рівня моральної свідомості особистості. При цьому совість 
повинна перебувати в основі формування інших моральних якостей людини, зокрема таких, як 
воля, відповідальність, честь, гідність, милосердя тощо;

3. Сучасний етап розвитку світового співтовариства характеризується деструкцією всієї систе-
ми соціального регулювання людської поведінки. Незважаючи на це, саме у цей період є реальна 
можливість відчути абсолютні засади моралі і відповідно до них переосмислити своє життя та, 
якщо цілком і не подолати, то, принаймні, звести до мінімуму як моральний і релігійний реляти-
візм, так і правовий нігілізм та інші форми деформації правосвідомості особи.
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Сунєгін С. О. До питання про необхідність визначення основних моральних засад державно-правового 
розвитку

У статті порушується проблема залежності суспільного і державного розвитку від особливостей ро-
зуміння моралі та похідних від неї феноменів, передусім совісті. Зазначається, що мораль як система 
норм і правил поведінки має абсолютне (Божественне) походження, а тому не може бути зведена до 
соціально обумовленого та відносного феномену. З урахуванням зазначеного, а також інших аргумен-
тів, автор робить висновок, що системоутворюючою моральною засадою ефективного суспільного та 
державного розвитку є совість людини, яка надається їй від народження та пов’язує її буття у мате-
ріальному світі з божественним походженням її душі. Незважаючи на те, що совість має кожна людина 
від народження, рівень її впливу на свідомість та вчинки людини може суттєво коригуватися залежно 
від різних об’єктивних і суб’єктивних обставин, що свідчить про необхідність та важливість здійснен-
ня відповідної виховної роботи, пов’язаної з формуванням належного рівня моральної свідомості осо-
бистості. Саме совість повинна перебувати в основі формування інших моральних якостей людини, 
зокрема таких, як воля, відповідальність, честь, гідність, милосердя тощо.

Ключові слова: мораль, право, совість, суб’єкт, Бог, держава, громадянське суспільство, соціальна 
відповідальність, воля.

Сунегин С. А. К вопросу о необходимости определения основных моральных начал государственно-
правового развития

В статье поднимается проблема зависимости общественного и государственного развития от особен-
ностей понимания морали и производных от нее феноменов, в первую очередь совести. Указывается, 
что мораль как система норм и правил поведения имеет абсолютное (Божественное) происхождение 
и поэтому не может быть сведена к социально обусловленному и относительному феномену. С учетом 
этого, а также других аргументов, автор делает вывод, что системообразующим нравственным основа-
нием эффективного общественного и государственного развития является совесть человека, которая 
дается ему от рождения и связывает его бытие в материальном мире с божественным происхождением 
его души. Несмотря на то, что совесть имеет каждый человек от рождения, уровень ее влияния на со-
знание и поступки людей может существенно корректироваться в зависимости от разных объективных 
и субъективных обстоятельств, что свидетельствует о необходимости и важности осуществления со-
ответствующей воспитательной работы, связанной с формированием надлежащего уровня морально-
го сознания личности. Именно совесть должна быть в основе формирования других моральных ка-
честв человека, в частности таких, как воля, ответственность, честь, достоинство, милосердие и т. д.

Ключевые слова: мораль, право, совесть, субъект, Бог, государство, гражданское общество, социаль-
ная ответственность, воля.

Sunegin S. To a question on the need to define the basic moral principles of state-and-legal development
The article initiates the matter of dependence of social-and-state development from particulars of morality 

understanding and derived from it phenomena, primarily conscience. It is indicated that morality as a system 
of norms and rules of behavior has an absolute (divine) origin and, therefore, cannot be reduced to a socially 
conditioned and relative phenomenon. The author concludes that the backbone moral foundation of effective 
social and state development is the human conscience, which is given to him at birth and connects his being in 
the material world with the divine origin of his soul. Despite the fact that the conscience every person has from his 
birth, the level of its influence on the mind and actions of people can essentially be adjusted depending on various 
objective and subjective reasons, that demonstrates the need and the importance of appropriate educational 
work, related to the formation of an adequate level of moral consciousness of a person. It is conscience must 
be based on the formation of other moral qualities of a person, in particular, such as will, responsibility, honor, 
dignity, compassion, etc.

Key words: morality, law, conscience, subject, God, state, civil society, social responsibility, will.
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пРАвОвЕ РЕГУлЮвАннЯ У пРОЦЕСІ  
мОДЕРнІЗАЦІЇ УКРАЇнСьКОГО СУСпІльСТвА:  

ЦІннІСнІ АСпЕКТИ

Реалії сьогодення вимагають модернізації українського суспільства, формування якісно нових 
суспільних відносин. Система суспільних відносин — це одна зі складових суспільства як різ-

новиду соціальної системи, що визначає характер її існування та діяльності. Цю сукупність від-
носин слід розглядати як стійкі, типово необхідні, нормативно упорядковані соціальні зв’язки у 
вигляді соціальної дії, яка виявляє залежність та об’єднання людей, соціальних груп відповідно до 
їх спільних потреб, інтересів, цілей тощо [1, с. 11]. 

Суспільні відносини складаються як між окремими людьми, суб’єктами різної статі, так і між 
формальними та неформальними осередками соціуму: сім’ями, громадськими об’єднаннями, 
трудовими колективами, товариствами, партіями, рухами тощо. Взаємодіючи між собою, члени 
суспільства беруть на себе певні зобов’язання щодо суспільства, держави, один одного, що обу-
мовлені обсягом їх прав та обов’язків, їх потребами та інтересами.

Процеси модернізації потребують удосконалення, вимагають змін не лише в суспільстві, а й 
у процесі реформування державних інституцій, правових форм діяльності держави, правової по-
літики, системних змін у сфері права. 

Проблема правового регулювання, цінностей у праві не є новою в юридичній літературі. У сис-
темі цінностей, які склалися історично в суспільстві та державі, Конституція України визнає лю-
дину найвищою соціальною цінністю. Поряд із цим ціннісний аспект у правовому регулюванні 
достатньою мірою не розглядався у юридичній літературі, що зумовило актуальність цієї статті.

Деякі аспекти цієї проблеми були відображені у працях вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: 
С. Алексєєва, С. Бобровник, А. Бобильова, О. Вітченко, В. Гоймана, В. Горшеньова, Ю. Гревцо-
ва, О. Зайчука, В. Казимирчука, В. Кудрявцева, Ю. Кривицького, С. Лисенкова, М. Матузова, 
О. Малько, О. Мельник, Н. Оніщенко, А. Полякова, П. Рабіновича, В. Сирих, О. Скакун, В. Се-
ліванова, В. Шабаліна, К. Шундікова, Ю. Шемшученка, Л. Явича та ін.

Метою цієї статті є з’ясування теоретичних основ розуміння сутності правового регулювання 
та його ціннісних аспектів.

У суспільстві формуються певні цінності, що пов’язані з його ідеалом, вони відіграють роль 
критеріїв вибору серед альтернативних способів дії та мають політичну, ідеологічну, економічну, 
моральну, етичну та інші складові [2, с. 305].

В аксіології під цінністю розуміють здатність речей та явищ оточуючого світу впливати на 
суб’єктів таким чином, що вони сприймались як блага, які спонукають прагнути їх та володіти 
ними. Цінність також розглядається як загальні принципи мотивованої діяльності, зважаючи на 
які суб’єкти надають тим чи іншим об’єктам практичного значення, спонукають їх діяти відпо-
відним чином [3, с. 328 ]. Цінність — це взаємозв’язок, який існує між предметами (матеріаль-
ними чи духовними, природними чи суспільними) та людиною з точки зору їх значення для неї  
[4, с. 25].

Вивчення цінностей права, правового регулювання — це предмет дослідження юридичної 
аксіо логії як науки, спрямованої на аналіз різних фактів, явищ, відносин і визначення їх цін-
нісного значення. У вивченні цінностей у правовому регулюванні аксіологічному підходу при-
діляється особливе значення, оскільки він зорієнтований на вивчення сутнісної характеристики 
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права, ідеї права загалом і такого поняття, як правове регулювання зокрема, створення ідеальних 
моделей юридичних конструкцій. Важливе місце у вивченні права, правового регулювання аксіо-
логічна методологія відводить ідейно-духовним складовим, його ціннісним аспектам.

В. Малахов виокремлює три самостійні рівні аксіологічної методології, а саме: метафізичний 
(філософський), що пов’язаний з абсолютними цінностями як змістовною основою суспільної 
свідомості в різних формах (у тому числі, і в правовій); психолого-антропологічний, що ґрун-
тується на інтерпретації реальності в контексті потреб, інтересів, користі тощо; оціночний, що 
характеризує як предметність (елементи реальності) в її зв’язку із потребами, так і предметність 
та діяльність в їх зв’язку із ціннісним рівнем правосвідомості [5, с. 43 ]. Психолого-антрополо-
гічний та оціночний рівні аксіологічної методології мають місце у процесі аналізу ціннісної при-
роди правового регулювання і права, також використовуються з метою аналізу функціонально-
го аспек ту правового регулювання, його сутнісних властивостей, мотивації, результативності та 
ефективності.

Таким чином, цінність правового регулювання — це його здатність використовувати різнома-
нітні засоби з метою впорядкування суспільних відносин для задоволення справедливих, прогре-
сивних інтересів суспільства, держави та потреб окремої особи, забезпечення режиму законності 
і формування правового порядку в державі.

Система цінностей та цілі в правовому регулюванні перебувають у тісному взаємозв’язку. Цілі 
мають змістовне наповнення і ціннісний обсяг. Цілі правового регулювання стосуються не тільки 
окремих суб’єктів, а й забезпечують закріплення і стимулювання розвитку суспільних відносин, 
створюють умови для виникнення нових суспільних відносин, запобігають виникненню суспіль-
но шкідливих відносин. 

Досягнення цілей правового регулювання здійснюється за допомогою певних засобів, що є 
відповідним інструментарієм юридичного впливу на поведінку суб’єктів. У юридичній літературі 
виокремлюють нормативні та ненормативні соціальні регулятори.

Серед ненормативних регуляторів суспільних відносин А. Венгеров виокремлює, поряд із пра-
вовими, ціннісні регулятори як самостійний різновид засобів регулятивного впливу, історично 
сформовану систему соціальних цінностей, соціально-психологічних установок, стереотипів, 
штампів. Вчений зазначає, що ціннісний регулятор здійснює глибокий вплив на учасників сус-
пільних відносин певною системою цінностей, що сформувалися історично на синергетичній 
основі (наприклад: принцип таліона, «кровної помсти», принцип взаємодопомоги, поваги до 
людської особистості, гідності людини, індивідуалізм у ліберальних суспільствах, колективізм у 
суспільствах розподільчого типу, соціалістичних, приватна власність, національна гордість, аске-
тизм, чи, навпаки, гедонізм тощо — це цінності, що створюють найбільш глибинний, найбільш 
стійкий, стабільний регулятивний пласт [6, с. 301]).

З точки зору лібертарно-юридичної аксіології, фундатором якої є В. Нерсесянц, цінностями 
людського буття є рівність, свобода, справедливість. Як зазначає вчений, право з точки зору 
цієї теорії є цінністю та ціллю для закону (позитивного права) та держави. Ціль і цінність права 
як даного щодо закону (позитивного права) та держави, можна сформулювати у вигляді такого 
ціннісно-правового імперативу: закон (позитивне право) і держава повинні бути правовими  
[7, с. 79–80]. Право є нормативно-ціннісною системою, що має регулятивну та оціночно-орієн-
таційну складову. Правовий закон є однією з позитивних форм прояву права, нормативним ре-
гулятором суспільних відносин і повинен відповідати певним критеріям. Питання виокремлен-
ня критеріїв правового закону тривалий час обмірковується в юридичній літературі. На нашу 
думку, він повинен бути ефективним регулятором суспільних відносин, в якому забезпечено 
баланс та узгодженість інтересів суспільства, держави й особи.

Нинішній етап демократичної трансформації суспільних, серед них юридичних, відносин в 
Україні передбачає не відмову, не відмежування від перевірених історичним часом загальнолюд-
ських соціальних цінностей, зокрема ідей права і закону, право- і законотворення тощо, а й вима-
гає їхнього наповнення новим змістом [8, с. 7]. Цінностям, що сформувалися у суспільстві та на-
були відображення у праві, характерні системні властивості, вони є мірилом поведінки суб’єктів.

У науковій літературі розрізняють ейдетичні та соціокультурні правові цінності. Ейдетичні 
правові цінності — це цінності самого права, вони безпосередньо з ним пов’язані, не залежать від 
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його конкретно історичного втілення, від цілей самого законодавця. Вони відповідають певним 
умовам життєдіяльності суспільства і набувають конкретної соціокультурної інтерпретації, мають 
інтелектуальне та емоційне значення. Соціокультурні цінності мають міжособистісний, комуні-
кативний характер, що обумовлено комунікативною природою самого права [3, с. 336].

Суб’єктивно-ціннісний підхід до права, правового регулювання відображений у двох підходах.
Представники першого підходу (П. Недбайло) характеризують цінність права як управлінську 

категорію, оскільки основним його призначенням є регулювання суспільних відносин шляхом 
встановлення прав та обов’язків суб’єктів.

Представники другого (О. Малько, М. Матузов, О. Скакун) — характеризують цінність права 
як багатоаспектну категорію, що має не лише суспільну, а й суто гносеологічну цінність. 

Як зазначає О. Скакун, під цінністю права розуміють його здатність бути ціллю та засобом 
задоволення науково-обґрунтованих, соціально справедливих загальнолюдських потреб та інте-
ресів громадян та їх об’єднань [9, с. 246].

Слід погодитися з думкою М. Матузова та О. Малько, що цінність права насамперед проявля-
ється у такому: право виступає засобом регулювання суспільних відносин, захисту існуючого сус-
пільного устрою, оновлення суспільства, фактором його прогресу, вирішення глобальних проб-
лем сучасності, визначення міри свободи людини в суспільстві, фіксуючи масштаб та межі цієї 
свободи, утвердження моральних основ суспільного життя, інструментом виховання населення і 
формування цивілізованої правової культури [10, с. 143].

Узагальнюючи сказане, слід наголосити, що соціальна цінність права, правового регулювання 
є їх здатністю бути засобом забезпечення тих потреб та інтересів громадян та їх об’єднань, які на-
бувають характеру загальнолюдських, соціально-справедливих і науково-обґрунтованих.

Соціальна цінність правового регулювання проявляється у тому, що за допомогою різно-
манітних засобів регулятивного впливу впорядковуються ті відносини, в яких зацікавлені як 
окремі індивіди, так і суспільство та держава загалом на певному історичному етапі розвитку, 
забезпечується правопорядок і режим законності в суспільстві та державі шляхом узгодження 
специфічних інтересів суб’єктів, їх загальної, групової та індивідуальної волі, що сприяє демо-
кратичним змінам у суспільстві, будучи джерелом його оновлення. Окрім соціальної цінності 
права в юридичній літературі [11, с. 277] визначають інші прояви цінності права, а саме: пра-
во має інструментальну цінність (надає суспільству рис упорядкованості, цивілізованості, за-
безпечує функціонування різноманітних соціальних інститутів); право є масштабом свободи 
особи в суспільстві, воно визначає міру цієї свободи; право є виразником ідеї справедливості, 
рівності, взаємності прав та обов’язків (моральна цінність права); право має гуманістичну цін-
ність, про що свідчить закріплення основних прав та обов’язків конституційно, гарантованість 
й охорона їх різними засобами захисту з боку держави; право є факторами прогресу, джерелом 
оновлення суспільства (історична цінність); право є засобом досягнення соціального миру та 
злагоди, зняття напруги в суспільстві.

Таким чином, аналіз суб’єктивно-ціннісного підходу в праві дає можливість зробити висно-
вок, що цінність права — це така категорія, яка потребує оновлення, збагачення, конкретизації в 
нових історичних умовах.

На думку С. Алексєєва, право стосується не лише суб’єктивної сторони нашого життя, а є 
одно часно об’єктивною реальністю, тобто такою реальністю, яка в кожен конкретний момент 
існує та діє як явище нашого буття, дещо узагальнене та зовнішнє для кожної людини та всіх со-
ціальних інститутів і в узагальненому вигляді для суспільства загалом [12, с. 191]. Зазначене свід-
чить, що право має ціннісний і регулятивний компонент. Ціннісний — відображає суб’єктивну 
сторону права, а регулятивний — його об’єктивну сторону. 

Цінностям характерні такі особливості, які розподіляються на дві групи: по-перше, цінності 
за ступенем їх суспільної значущості, залежно від ієрархічної структури, поділяються на цінності 
більш високого та менш високого порядку, більше чи менше значущі; по-друге, взаємозв’язок 
між цими цінностями може бути гармонійним, взаємно підкріпленим чи нейтральним навіть 
антагоністичним і взаємовиключним [2, с. 305]. Слід погодитися з думкою вчених, що ціннос-
ті більш високого порядку є ідеалом для суспільства, менш високого порядку ввійшли у звичку 
та сприймаються як зрозуміле, традиційне. Цінності реалізуються у поведінці суб’єктів та мають 
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соціальний характер. Цінності, які мають стабільний, довготривалий характер, можуть бути за-
кріплені в праві.

 Нинішній стан демократичної трансформації суспільних відносин, серед них юридичних, 
передбачає не відмову, не відмежування від перевірених часом загальнолюдських цінностей, зо-
крема ідей права і закону, а наповнення їх новим змістом. Уявленню про природу права і закону 
заважають залишки однобічного підходу до розуміння права як лише юридичного, позитивного 
права як результату діяльності держави, її органів, зведення його сутності й змісту в найкращому 
випадку до закону. Сучасне розуміння поняття права не повинне вести як до заперечення нор-
мативного характеру права, так і до розуміння його лише як юридичного аспекту права або зако-
ну — однієї з форм цього аспекту. Розуміння права не має підстав для жорсткого протиставлення 
закону і права. Навпаки, воно вимагає визначення закону в правовому вимірі [8, с. 7–8].

Цінності мають системний характер і пов’язані також із такими категоріями, як «права люди-
ни», «потреби», «інтереси», «можливості». 

С. Бобровник зазначає, що права людини є засобом відображення не потенційних, а реальних 
можливостей індивіда, закріплених у законодавчих актах держави, що вказує на суб’єктивний 
характер цих прав. Структуру суб’єктивного права становлять: можливості поведінки у межах 
свободи, яка встановлена нормою права; можливості користуватися наданим благом з метою 
реалі зації закріплених правом суб’єктивних інтересів; можливості вимагати виконання обов’язку 
іншими суб’єктами права як гарантії дієвості права; можливості звертатися до суду за захистом 
порушеного права як гарантії поновлення порушеного права та покарання винних у порушенні 
прав інших суб’єктів [13, с. 89]. 

П. Рабінович [14, с. 16], поділяючи існуючу в юридичній літературі точку зору про те, що 
основ ні права — це певні можливості людини, наголошує, що вони потрібні для її існування та 
розвитку в конкретно-історичних умовах, які об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем роз-
витку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

Ця думка є слушною, оскільки поняття прав і свобод людини відображають певні можливості, 
обумовлені рівнем розвитку суспільства, конкретно-історичними умовами його функціонуван-
ня, ступенем зрілості та стійкості суспільних відносин. Відмінності, що існують між правами і 
свободами, досить відносні, вони обумовлені умовами їх здійснення та забезпечення. Реалізація 
прав суб’єктів забезпечується сукупністю юридичних засобів, які становлять поняття механізму 
реалізації. Важливим моментом щодо здійснення свобод є необхідність забезпечення цих можли-
востей з боку інших суб’єктів та їх захист з боку держави.

Права і свободи людини мають певні межі, тому слід пам’ятати, що свобода однієї людини 
закінчується там, де починається свобода іншої. Міра свободи має бути чітко регламентована, 
легітимована й однозначно визначена [15, с. 61]. 

Таке розуміння прав людини дає можливість виокремити властивості, їм притаманні: по-
перше, вони є певними свободами людини, тобто її можливостями діяти певним чином або ж 
утримуватися від певних вчинків для того, щоб забезпечувати собі нормальне існування, розви-
ток, задоволення тих потреб, що сформувалися; по-друге, зміст і обсяг можливостей людини за-
лежать передусім від можливостей усього суспільства, що свідчить про соціальний характер цього 
явища; по-третє, ці можливості за своїми основними вихідними показниками мають бути рівні, 
однакові в усіх людей, за таких умов вони набуватимуть характеру справедливих; по-четверте, 
вони не повинні відчужуватися, відбиратися або обмежуватися, не можуть бути предметом «дару-
вання» з боку держави, певної організації чи особи.

На зміст і обсяг (межі) прав людини впливають також певні соціальні фактори, серед яких: 
інтереси (потреби) людини, справедливо збалансовані з інтересами (потребами) суспільства; мо-
раль, що домінує у відповідному суспільстві в певний час; мета певного права людини та відпо-
відність (домірність) їй правореалізаційної, правозабезпечувальної та правообмежувальної діяль-
ності держави [16, с. 115].

Будь-яка людина для забезпечення свого існування і розвитку, для того щоб стати особистістю, 
повинна мати певні можливості для власної свідомої діяльності, для самоутвердження, а їх су-
купність характеризує той чи інший стан свободи, який слугує найбільш загальною передумовою 
задоволення потреб та інтересів кожного біосоціального індивіда [17, с. 17–18].
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Певна сукупність цих можливостей характеризує стан свободи людини, яка є передумовою 
реалізації її інтересів. У філософській літературі зазначається, що інтереси — це властиве людині 
відношення, що виражає позитивну чи негативну спрямованість її активності, діяльності, істо-
ричної творчості та пошук, вибір, шляхів, засобів, способів, норм, соціальних інститутів, здатних 
задовольняти людські потреби [18, с. 246].

У межах суспільства свобода кожної окремої людини залежить, по-перше, від рівня свободи, 
досягнутого суспільством загалом, по-друге, від її особистої, індивідуальної участі в суспільній 
свободі, мірою якої є порівняння зі ступенем свободи іншої людини. Тим самим можливості (сво-
боди) суспільства загалом розподіляються між окремими його індивідами [19, с. 101].

 Регулювання включає не тільки встановлення меж поведінки суб’єктів, міру свободи, а й га-
рантії здійснення прав і свобод. Серед сукупності гарантій реалізації прав і свобод важливе місце 
відводиться саме юридичним гарантія як державно-правовим засобам, які забезпечують здій-
снення та охорону прав, свобод та обов’язків людини і громадянина [20, с. 29].

Узагальнюючи сказане, слід наголосити на тому, що: правове регулювання має ціннісну при-
роду, оскільки спрямоване на впорядкування суспільних відносин; цінності мають соціальний 
характер та різні форми їх прояву (правові, політичні, релігійні, моральні, етичні тощо); їм влас-
тивий системний, ієрархічний характер. Ієрархія правових цінностей не має постійного характе-
ру, вона змінюється залежно від потреб та інтересів суспільства.
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Тарахонич Т. І. правове регулювання у процесі модернізації українського суспільства: ціннісні аспекти
У статті розглядаються ціннісні аспекти правового регулювання у процесі модернізації українсько-

го суспільства. На загальнотеоретичному та методологічному рівнях виокремлено та охарактеризовано 
поняття цінностей та їх особливостей. У вивченні цінностей у правовому регулюванні аксіологічному 
підходу приділяється особливе значення. Цей підхід зорієнтований на вивчення сутнісної характерис-
тики права, ідеї права загалом і такого поняття, як правове регулювання зокрема.

Ключові слова: регулювання, правове регулювання, цінність, цінність у праві, цінність у правовому 
регулюванні.

Тарахонич Т. И. правовое регулирование в процессе модернизации украинского общества: ценностные 
аспекты

В статье рассматриваются ценностные аспекты правового регулирования в процессе модерниза-
ции украинского общества. На общетеоретическом и методологическом уровнях выделена и дана ха-
рактеристика понятия ценностей и их особенностей. В изучении ценностей в правовом регулирова-
нии аксиологическому подходу надано особое значение. Даный подход сориентирован на изучение 
сущностных характеристик права, идеи права в общем и такого понятия, как правовое регулирование 
в частности.

Ключевые слова: регулирование, правовое регулирование, ценность, ценность в праве, ценность в 
правовом регулировании.

Tarahonych T. Legal regulation in the process of modernization of Ukrainian society: axiological aspect
The axiological aspects of legal regulation in the process of modernization of Ukrainian society are 

discussed in this article. Values and its specific features are characterized and defined on general theoretical and 
methodological levels. Author pays special attention to axiological approach during observation of values in the 
process of legal regulation. This approach is oriented to studying of essential characteristics of law, idea of law in 
general and legal regulation in particular. 

Key words: regulation, legal regulation, value, value in the law, value in the legal regulation.
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пРИнЦИп нЕДИСКРИмІнАЦІЇ  
У КОнТЕКСТІ ЗАГАльнОЄвРОпЕЙСьКИх  

ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв І пРАв лЮДИнИ

Заборона дискримінації є важливою гарантією реалізації прав та свобод людини і громадяни-
на, закріплених як правозахисними документами міжнародного значення, так і законодав-

ствами європейських країн, у тому числі й нашої держави. Будучи не тільки одним із ключових 
принципів права загалом, а й принципом застосування конституційно-правових норм про права 
людини, недискримінація тісно пов’язана з такими категоріями, як рівність, толерантність, га-
рантованість прав і свобод. Відсутність ефективного механізму захисту прав людини і заборони 
дискримінації як на міжнародному, так і на регіональному рівнях неминуче суперечитиме ідеям 
правової соціальної держави та громадянського суспільства, а також призводитиме до проявів 
беззаконня і свавілля, виникнення осередків соціальної напруги.

Питання поняття, сутності та значення принципу недискримінації були та є предметом роз-
гляду багатьох вітчизняних учених, серед яких Н. Дрьоміна-Волок, І. Кресіна, Л. Орбан-Лембрик, 
Т. Марценюк, С. Погребняк, П. Рабінович, О. Руднєва, Г. Христова, В. Шаповал та ін. Антиди-
скримінаційна проблематика широко висвітлена у російській юридичній літературі, їй, зокре-
ма, присвячені дослідження В. Карташкіна, К. Коршунової, М. Пожидаєвої, О. Осіпова тощо. 
Не применшуючи значущості наукового доробку вказаних та інших учених, можна констатувати 
наявність невирішених питань, пов’язаних безпосередньо з реалізацією принципу недискримі-
нації на практиці, зокрема, в контексті гарантованості й забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина. 

Таким чином, метою статті є дослідження реалізації та значення принципу недискримінації в 
контексті дотримання прав людини в сучасних умовах глобалізації.

Дискримінація є небезпечним соціально-правовим явищем. Навіть у порівняно «м’яких» 
формах вона негативно впливає на психічний стан і особисті якості представників, які їй під-
даються. За даними американських психіатрів, усвідомлення людьми того, що вони безсилі змі-
нити своє нерівноправне становище, викликає в одних підвищену дратівливість, агресивність, 
в інших — занижену самооцінку, почуття власної неповноцінності, готовність задовольнятися 
нижчим становищем, що, в свою чергу, закріплює наявне упередження [1, с. 276]. Формування 
ворожої психологічної настанови щодо певних категорій населення з часом призводить до появи 
дискримінаційних форм відносин, які в подальшому сприятимуть нетерпимості, більш жорстким 
проявам упередженості, агресивним діям щодо дискримінованих категорій, обмеженню їх прав і 
свобод, конфліктогенним відносинам й екстремізму в суспільстві, що шкодитиме не тільки дис-
кримінованим групам. Таким чином, розробка ефективного механізму захисту прав людини і за-
борона дискримінації є нагальними завданнями сьогодення. 

Щодо природи соціальної дискримінації, то її формування відбувається у суспільстві під впли-
вом соціальних стереотипів та упереджень. Під стереотипами розуміють відносно стійкі і спроще-
ні образи соціального об’єкта, які формуються в умовах недостатньої інформації про іншу групу 
та її членів або є результатом узагальнення власного досвіду суб’єкта сприймання, до якого дода-
ються відомості з книг, кінофільмів, фольклору тощо. Упередження визначають як негативні на-
становлення стосовно певних соціальних груп, зневажливе ставлення до членів якоїсь соціальної 
групи [2]. Таким чином, породжуючи нетерпимість і агресію, негативно наповнені стереотипи з 
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часом трансформуються в упередження, що, в свою чергу, спричиняє появу соціальної дискри-
мінації. 

Сучасні глобалізаційні процеси посилюють фрагментацію і локалізацію світу, етнополітичну 
суверенізацію та культурну сегментацію, що ставить на порядок денний питання про мультикуль-
туралізм сучасного суспільства і толерантність як мистецтво жити разом, поважати інші думки, 
мову, релігію, традиції тощо [3, с. 31]. Лише право вбачається тим регулятором соціальної взаємо-
дії, що спрямоване на утвердження рівності, толерантності та поваги до честі й гідності кожного, і 
є спроможним не тільки заохочувати та пропагувати мультикультуралізм, плюралізм і захист прав 
кожного, а й здійснити поновлення порушеного права у межах і порядку, визначеному законом, і 
притягнути порушника до відповідальності за вчинене правопорушення. Будучи сформованим у 
державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин, 
право передбачає природно-правову і позитивно-правову іпостасі праворозуміння. Саме з ідеї 
природного права, яке є правом людини на життя і свободу виходячи із самої біологічної основи 
існування, й випливає вимога рівності та справедливості. 

Законодавче закріплення рівності прав кожного вже реалізоване у більшості країн світу, про-
те реальний ефективний механізм забезпечення справедливості й рівності можливостей всіх є 
скоріш ціллю та перспективою на майбутнє. Як стверджує І. Тукаленко, модель рівності можли-
востей передбачає справедливий розподіл соціальних благ і привілеїв між сторонами, що кон-
курують (це, зокрема, стосується і рівної оплати за рівноцінну працю, рівний доступ до висо-
кооплачуваних ролей), при чому справедливий розподіл передбачає не революційній елітаризм, 
а створення сприятливих умов, рівноцінних стартових можливостей для різних категорій людей  
[4, с. 129]. У зв’язку із цим для розбудови цієї моделі та реального утвердження рівності необхід-
ним видається не лише наявність законодавства, що закріплює перелік прав і свобод людини та 
громадянина без встановлення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, а й діючий механізм його реалізації, 
який включає поновлення порушеного права, а також позитивні обов’язки держави у сфері про-
тидії дискримінації. 

Акти з прав людини міжнародного значення і законодавства переважної більшості країн сві-
ту, у тому числі й України, ґрунтуються на принципах справедливості, рівності та недискримі-
нації. Так, за ст. 7 Загальної декларації прав людини всі люди рівні перед законом і мають право, 
без будь-якої різниці, на рівний захист їх законом. Усі люди мають право на рівний захист від 
якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурю-
вання до такої дискримінації. Аналогічні положення містяться в не менш значущих міжнарод-
них нормативно-правових актах з прав людини, зокрема, у Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція), Міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права тощо. Недискримінація 
є також фундаментальним принципом європейського Союзу. Частина 1 ст. 13 Договору про за-
снування європейської Спільноти передбачає вжиття заходів, потрібних заради боротьби про-
ти дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, релігії чи віри, психічних чи 
фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації [5]. 

На думку Т. Марценюк, саме універсальні міжнародні документи, які встановлюють прин-
цип недискримінації у міжнародному праві, процедуру його виконання та відповідальність за 
порушення (нормативні або міжнародно-правові механізми) й універсальні міжнародні органі-
зації, які контролюють їх дотримання (інституціональні механізми), становлять універсальний 
міжнародний антидискримінаційний механізм. При цьому до нормативного антидискриміна-
ційного механізму відносяться міжнародні угоди (конвенції, договори) та рішення міжнарод-
них організацій (зокрема декларації), які встановлюють принцип недискримінації [6, с. 25–26]. 
Також до механізму захисту від дискримінації доцільно віднести дії конкретних держав на ре-
гіональному рівні, а саме: закріплення у національному законодавстві принципів рівності та 
недискримінації, вжиття заходів, спрямованих на захист громадян від дискримінаційних дій, 
ефективно розроблені процедури відновлення порушеного права та притягнення правопоруш-
ників до відповідальності. 
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Щодо поняття принципу недискримінації, який є основоположною засадою законодавства 
про права людини, С. Погребняк інтерпретує його як заборону необґрунтованого відмінного  
(іншого) ставлення (застосування розрізнення, винятків, обмежень чи переваг) до осіб, які пере-
бувають в однаковій ситуації, або єдиного (однакового) підходу до осіб, які перебувають у різ-
них ситуаціях [7, с. 26]. О. Руднєва зазначає, що категорія недискримінації є комплексною, а її 
характеристика включає такі елементи: 1) зміст дискримінації — будь-які відмінність, винятки, 
обмеження або переваги; 2) її спрямованість — ослаблення (ліквідація, знищення, зменшення) 
правового або фактичного положення певної соціальної групи; 3) результат дискримінації — по-
рушення рівності de jure або de facto, а також загрози останнього [8, с. 15]. За твердженням Г. Ян-
ковської, недискримінація за будь-якою ознакою базується на теорії принципів рівності та недис-
кримінації загалом, які у сучасній правовій науці є складовою конституційних принципів прав і 
свобод людини та громадянина [9, с. 26]. 

Основний антидискримінаційний документ у європейській юридичній системі — Конвен-
ція — не містить визначення термінів «заборона дискримінації», «принцип недискримінації», 
«дискримінація». Проте поняття дискримінації, що використовується на сьогодні європейським 
судом з прав людини (далі — єСПЛ), було сформульовано у справі Carson and others v. The United 
Kingdom (2000 р.) як відмінність у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних або схожих 
ситуаціях [10]. Згідно з рішенням у справі Willis v. The United Kingdom (2002 р.) «дискримінація 
означає відмінність у поводженні з людьми в схожій ситуації, якщо це поводження не може бути 
об’єктивно та розумно виправданим» [11]. Таким чином, недискримінація передбачає відсутність 
такої відмінності, а саме поводження у межах рівності. 

Відповідно до ст. 14 Конвенції користування правами та свободами, визнаними у цій Конвен-
ції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, 
мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, на-
лежності до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою. Як за-
значає Н. Дрьоміна-Волок, формулювання цієї статті у різних перекладах викликало суперечливе 
тлумачення термінів. Так, у французькому перекладі Конвенції використано термін «відмінність 
(distinction)», а в англійському тексті — «дискримінація (discrimination)». Очевидно, що ці поняття 
мають точки перетину, однак не кожна відмінність веде до нерівного поводження і є дискриміна-
цією [12, с. 324–325]. У справі Lithgow and others v. The United Kingdom єСПЛ так тлумачить ст. 14 
Конвенції: «…Суд хотів би нагадати, що стаття 14 не забороняє будь-яку різницю у поводженні 
в користуванні правами та свободами, визнаними в Конвенції. Вона захищає права осіб (у тому 
числі юридичних), які “перебувають в аналогічних умовах”, від дискримінаційної відмінності у 
поводженні. Для цілей статті 14 різниця у поводженні є дискримінаційною, якщо вона “не має 
об’єктивного і достатнього обґрунтування”, тобто якщо вона не переслідує “законну мету” або 
якщо “використовувані засоби і мета, на яку вони спрямовані, не є пропорційними один одно-
му”» [13].

Цілком логічним, на нашу думку, є розмежування понять «різниця у поводженні» і «дискри-
мінація». Соціальна справедливість для реалізації моделі рівності можливостей не завжди пе-
редбачає надання всім і кожному однакових умов. Метою соціальної справедливості є швидше 
сприяння такому розподілу благ і привілеїв між сторонами, який передбачає надання всім рів-
ного доступу до реалізації свої прав, свобод та законних інтересів без встановлення привілеїв чи 
обмежень за будь-якими ознаками, проте з урахуванням випадків обмежених можливостей осіб 
тощо. Так, дискримінацією не вважається спеціальна допомога держави вразливим верствам на-
селенням, надання пільг окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом, встанов-
лення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян. У цих випадках здійснення 
розрізнення є виправданим. 

Підсумовуючи зазначене вище, можемо зробити такі висновки:
1) дискримінація є негативним соціальним явищем, що формується на ґрунті наповнених не-

гативними характеристиками стереотипів й упереджень, яке призводить до зневажливого став-
лення, агресії, насильства, обмеження і порушення прав певних соціальних груп;

2) законодавче закріплення і реалізація принципу недискримінації є однією з необхідних га-
рантій забезпечення прав і основоположних свобод людини;
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3) у сучасних трансформаційних умовах утвердження у суспільстві мультикультуралізму, толерант-
ності, плюралізму та поваги до честі і гідності кожного є надзвичайно важливим завданням, спрямо-
ваним на подолання осередків соціальної напруги та конфліктогенних відносин;

4) розробка належного ефективного механізму захисту від дискримінації, що включає сукуп-
ність антидискримінаційних міжнародних документів у сфері прав людини, діяльність міжнарод-
них організацій, а також відповідну діяльність держав на регіональному рівні, є нагальною метою 
як для міжнародного співтовариства загалом, так і для кожної конкретної держави. 
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Товпеко Я. К. принцип недискримінації у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів і прав 
людини

У статті розглядаються аспекти сутності і реалізації принципу недискримінації в контексті дотри-
мання прав людини у сучасних умовах глобалізації. Зазначається, що акти з прав людини міжнарод-
ного значення і законодавства переважної більшості країн світу, у тому числі й України, ґрунтуються 
на принципах справедливості, рівності та недискримінації. Автор обґрунтовує положення про те, що 
відсутність діючого механізму захисту прав людини і заборони дискримінації як на міжнародному, так 
і на регіональному рівнях неминуче суперечитиме ідеям правової соціальної держави та громадян-
ського суспільства. У зв’язку з цим робиться висновок, що розробка ефективного механізму захисту 
прав людини і заборона дискримінації є нагальними завданнями сьогодення. 

Ключові слова: рівність, принцип недискримінації, толерантність, права людини, соціальна спра-
ведливість, європейський суд з прав людини.

Товпеко Я. К. принцип недискриминации в контексте общеевропейских интеграционных процессов 
и прав человека

В статье рассматриваются аспекты сущности и реализации принципа недискриминации в кон-
тексте соблюдения прав человека в современных условиях глобализации. Отмечается, что акты в 
сфере прав человека международного значения и законодательства большинства стран мира, в том 
числе и Украины, основаны на принципах справедливости, равенства и недискриминации. Автор 
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обосновывает положение о том, что отсутствие действенного механизма защиты прав человека и за-
прета дискриминации как на международном, так и на региональном уровнях неизбежно будет проти-
воречить идеям правового социального государства и гражданского общества. В связи с этим делается 
вывод, что разработка эффективного механизма защиты прав человека и запрет дискриминации явля-
ются неотложными задачами современности. 

Ключевые слова: равенство, принцип недискриминации, толерантность, права человека, социаль-
ная справедливость, Европейский суд по правам человека.

Tovpeko Ya. The principle of non-discrimination in the context of European integration process and human 
rights

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

Key words: equality, principle of non-discrimination, tolerance, human rights, social justice, The European 
Court of Human Rights. 
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КОмУнІКАЦІЙнА ФУнКЦІЯ ДЕРЖАвИ:  
ТЕОРЕТИКО-пРАвОвИЙ АнАлІЗ 

Усі функції управління державою потребують прийняття рішень, комунікації та обміну інфор-
мацією. Головна вимога у прийнятті рішень — наявність адекватної та точної інформації. 

Комунікація — єдиний спосіб отримання такої інформації. Комунікація як функція управління 
державою являє собою обмін інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю в процесі взає-
модії соціальних груп, особи, суспільства тощо.

Держава є власником, носієм та розпорядником публічної влади. Важлива та необхідна умова 
функціонування влади — отримання, аналіз, інформування та ефективне використання інфор-
мації. Таким чином, державне управління — це прийняття і реалізація рішень, заснованих на ре-
зультативності використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Означеною проблемою займалися такі видатні вчені, як Д. Андреєв, Н. Глазунова, О. Зайчук, 
В. Козбаненко, Н. Кузнєцова, М. Назаров, Н. Оніщенко, М. Рассолов та ін. Щоб зрозуміти всю 
суть комунікаційної функції держави, передусім необхідно з’ясувати, що ж являє собою функція 
держави.

Зазначимо, що функції держави відображають її динамічну характеристику. Вони розкривають 
зміст діяльності держави для досягнення і здійснення тих цілей і завдань, які стоять перед нею у 
певний історичний період. Однак функції держави як основні напрями її діяльності не слід ото-
тожнювати із самою діяльністю, оскільки на практиці держава іноді ухиляється або спотворює ці 
напрями. Також не слід їх ототожнювати з метою і завданнями, що стоять перед державою. Якщо 
мета вказує на те, до чого прагне держава, а завдання — на засоби і способи її досягнення у певних 



357• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Федоркін Д. В. Комунікаційна функція держави: теоретико-правовий аналіз

умовах, то функція відображає скоординовані напрями діяльності державного механізму. Одне 
завдання може вирішуватися за допомогою виконання декількох функцій.

Функції — це об’єктивно необхідні напрями діяльності держави, без яких суспільство не може 
нормально існувати і розвиватися. Вони сформувалися у певних сферах суспільного життя і по-
требують узгоджених управлінських рішень і дій всіх складових державного механізму. Тому 
функції держави не слід ототожнювати з функціями окремих державних органів.

Функції відображають не тільки напрями виборчого впливу держави, а й узгодження, співстав-
лення управлінської діяльності держави з аналогічною діяльністю інших громадських об’єднань. 
Отже, функції держави об’єктивно обумовлені закономірностями функціонування політико-пра-
вової системи, особливостями взаємодії суспільства і держави, актуальними метою і завданнями, 
що постають перед нею як протягом всієї історії використання держави, так і в певний історич-
ний період. Водночас вони виокремлюються серед інших напрямів діяльності держави не стіль-
ки за ступенем важливості поставлених завдань, скільки за ступенем спільності, комплексності 
діяль ності держави. При їх реалізації вагоме значення має суб’єктивний фактор, оскільки тільки 
від людей залежить, наскільки правильно зрозумілі ці закономірності і наскільки адекватно обра-
ні засоби і способи вирішення поставлених перед суспільством проблем.

Однак кожна функція має свій об’єкт (сферу суспільного життя) і зміст (ті управлінські кроки 
і конкретні дії, які робить держава для досягнення соціально корисних цілей).

Перелік та зміст функцій конкретної держави зумовлюються низкою чинників внутрішньо-
го і зовнішнього характеру. Серед цих факторів особливо слід виокремити своєрідність сутності 
держави (чиї інтереси вона виражає і забезпечує), особливість й актуальність економічних, по-
літичних, національних, екологічних та інших проблем, що стоять перед суспільством. Отже, на 
одному етапі історичного розвитку держави пріоритетом може бути економічна функція, на дру-
гому — політична чи соціально-культурна функції, на третьому — функція оборони тощо. Однак 
якщо функції залишаються відносно постійними, то форми і методи їх здійснення змінюються з 
часом залежно від завдань, що стоять перед суспільством.

Перші у світі держави виконували вельми невеликий перелік функцій. Зміст більшості із них 
був яскраво виражений у класовому характері. Держава активно підтримувала соціальне розша-
рування суспільства і переважно забезпечувала задоволення інтересів економічно панівних кла-
нів і соціальних груп.

З розвитком й ускладненням соціальних зв’язків, зі зміною становища людини в навколиш-
ньому світі зростає управлінська роль держави, змінюються її функції. Одні з них відмирають, 
втрачаючи колишнє значення, другі змінюються, треті виникають вперше.

Класовий зміст функцій сучасної держави проявляється не настільки жорстко і відкрито, як 
це було раніше. Для цього використовуються непрямі способи, пов’язані з системою податків 
і зборів, трудового законодавства тощо. Підвищується значущість загальносоціальних функцій. 
Якість їх виконання зумовлює цінність і соціальну затребуваність держави загалом. Якщо не при-
діляти увагу саме цим функціям, то виникає ослаблення, а з часом і зникнення держави. У функ-
ціях наочно можна простежити національні особливості країни, оскільки держава зобов’язана 
забезпечувати геополітичні інтереси етносу, підтримувати розвиток національної культури, мови 
тощо. 

Особливої актуальності для функцій сучасної держави набувають фактори, що викликають 
необхідність міждержавного співробітництва для вирішення проблем виживання цивілізації за-
галом. До них можна віднести, насамперед, екологічні проблеми, що відображають негативні на-
слідки науково-технічного прогресу, питання ядерного озброєння, демографічні, сировинні та 
інші міжнародні проблеми сучасності.

Таким чином, функції держави — це основні напрями діяльності держави, що є засобом до-
сягнення певних завдань, які відображають соціальну природу держави, її призначення як основ-
ного засобу здійснення політичної влади [5, с. 283].

На сьогодні існують такі основні функції держави: економічна (забезпечує нормальне функ-
ціонування і розвиток економіки, у тому числі засобами охорони існуючих форм власності, орга-
нізації зовнішньоекономічних зв’язків тощо); політична (забезпечення державної і громадської 
безпеки, соціальної і національної злагоди, охорона суверенітету держави від зовнішніх посягань 
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тощо); соціальна (здійснення заходів із задоволення соціальних потреб людей, підтримання не-
обхідного рівня життя населення, забезпечення необхідних умов праці тощо); ідеологічна (під-
тримка певної ідеології, організація освіти, підтримка науки, культури тощо); екологічна (охо-
рона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, відновлення 
оточуючого середовища); охоронна (охорона права й інтересів особи, охорона громадського по-
рядку, боротьба з правопорушеннями) [10, с. 73].

Враховуючи те, що суспільство і держава розвиваються з кожним днем, на нашу думку, необ-
хідно виокремити ще таку функцію держави, як комунікаційна. Розглянемо вказане питання де-
тальніше.

Для нормальної ефективної діяльності держави вагоме значення має все, що пов’язане з при-
йомом, переробкою та інформуванням. У такому випадку необхідна синхронізація, правильне 
і точне розуміння переданого, щоб подальші дії були також цілеспрямовані й ефективні. Отже, 
багато чого залежить від держави, побудови комунікативної структури, комунікативного зв’язку 
з суспільством. Процеси комунікації, в яких бере участь держава та суспільство, є життєво важли-
вими. У повсякденній роботі держава повинна використовувати інформацію з різних доступних 
джерел. Оперативна діяльність держави відрізняється від її діяльності у прийнятті рішень, вод-
ночас вони взаємопов’язані і залежать від інформації, що обробляється і передається всередині 
держави. Процеси комунікації дозволяють державі ефективно виконувати свою роботу і прийма-
ти рішення для досягнення поставленої мети. Комунікація в організаційному контексті означає 
взаємодію між людьми. Це процес обміну інформації та передача відомостей між двома людьми 
або в групі людей. Організаційна комунікація — це процес, за допомогою якого держава розвиває 
систему надання інформації та передачі відомостей великій кількості людей всередині держави, 
окремим індивідам та інститутам за її межами. Вона служить необхідним інструментом у коорди-
нації діяльності по всій вертикалі і горизонталі управління державою, дозволяє отримувати необ-
хідну інформацію [3].

Комунікацію розглядають як процес соціальної взаємодії, який об’єднаний у знаковий кон-
текст. Мета комунікації полягає у досягненні приймаючої сторони точного розуміння «відправле-
ного повідомлення». На сьогодні державі без комунікації важно існувати. Відсутність комунікації 
призводить до неможливості виявлення координації різних видів діяльності і співпраці між дер-
жавою та суспільством.

Уявлення про комунікативні процеси в державі побудовані на таких трактуваннях комунікації. 
Комунікація (одноразовий акт) — це процес передачі повідомлення від джерела до одержувача з 
метою зміни поведінки останнього. Комунікація (комунікаційний процес) — це обмін інформа-
цією між сторонами. Основна мета комунікаційного процесу — забезпечення розуміння інфор-
мації, що надходить до суспільства за допомогою обміну, спілкування тощо.

Усі види управлінської діяльності держави засновані на обміні інформацією, тому комунікацію 
іноді називають сполучним процесом. Комунікація та інформація різні, але пов’язані між собою 
поняття. Комунікація включає і те, що передається, і те, як це «що» передається. Для того щоб ко-
мунікація відбулася, необхідно, як мінімум, наявність двох суб’єктів. За характером сприйняття 
інформації комунікація поділяється на пряму або цільову (в яких мета повідомлення закладена в 
його тексті), непряму (в яких інформація закладена «між рядків») і змішану.

Комунікація забезпечує реалізацію основних функцій держави. Ефективна комунікація  
сприяє підвищенню показників діяльності держави та рівня задоволеності суспільства, форму-
ванню почуття причетності у роботі держави.

На сьогодні одна з вагомих сфер, що провокують виникнення проблем у державі, — неефек-
тивна комунікація. Якщо у суспільства немає можливості обмінюватися інформацією, воно не 
зможе працювати разом і досягати поставленої мети. Отже, ефективна комунікація є умовою 
успішної роботи будь-якої держави.

Зазначимо, що комунікація важлива для держави, оскільки: вона необхідна для ефективного 
управління, добре налагоджена комунікація сприяє організаційній ефективності; майстерність 
комунікації необхідна для вираження дієвості авторитету і волі держави.

Інформація в сучасному суспільстві є найважливішим джерелом влади. Держава, будучи цент-
ральним інститутом влади, активно використовує інформаційні відносини: інформація пов’язує 
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між собою державу і громадянське суспільство. Найважливішим фактором, що визначає ефек-
тивність державної влади, є рівень її інформаційного забезпечення, ступінь оснащення сучасни-
ми технічними, технологічними і телекомунікаційними системами.

Інформаційні ресурси держави — це її національне надбання. Кількість, якість і доступність 
інформаційних ресурсів багато в чому визначають рівень розвитку держави, її статус у світово-
му співтоваристві, впливають на стан і політику держави і, безперечно, стануть визначальним 
фактором політичного розвитку в XXI ст. У зв’язку з цим важливого значення набуває розробка 
інформаційних систем, що забезпечують інформаційними ресурсами вищі органи влади, а також 
розвиток засобів комунікації [4, с. 154–159].

Масова комунікація — це процес повідомлення інформації за допомогою технічних засо-
бів — засобів масової інформації або комунікації (преса, радіо, телебачення, комп’ютерні мережі 
тощо) — широкій аудиторії. Різновидом масової комунікації є комунікація в державних органах, 
що здійснюють функції державного управління.

Серед безлічі варіантів комунікаційних технологій безперечним лідером за останні роки став 
Інтернет. Він є важливим елементом інформаційної інфраструктури світової спільноти. Темпи 
його поширення мають «вибуховий» характер, на українському ринку загальнодоступних теле-
комунікаційних мереж він витісняє всіх конкурентів. Міжнародна комп’ютерна мережа Інтернет 
сьогодні являє собою демократичну і швидко зростаючу систему доступу до електорату. З точ-
ки зору західних і деяких вітчизняних експертів, він цілком реально стане в найближчі роки 
основ ним засобом забезпечення відкритості влади для широкої публіки, що, безумовно, слід 
враховувати в реальній практичній діяльності. Водночас використання локальних і глобальних 
інформаційних мереж призвело до появи такого терміна, як «комп’ютерна безпека». Питання 
захисту даних у глобальних комп’ютерних мережах вимагає особливого і ретельного опрацюван-
ня, особ ливо якщо це стосується впровадження Інтернет в органи державної влади. Це питання 
також несе політичний аспект, оскільки безпосередньо пов’язане з національною безпекою: адже 
інфор мація є найціннішим ресурсом держави.

Таким чином, наявність розвиненої інформаційної інфраструктури, що інтегрує всі рівні орга-
нів державної влади та управління, застосування ефективних засобів збору, систематизації, кла-
сифікації, передачі і зберігання великих обсягів інформації, сучасних технологій отримання та 
обробки даних, їх аналізу і моделювання є умовою і показником ефективності державного управ-
ління [9, с. 118–123].

Ще один аспект використання інформаційних технологій — комп’ютерне моделювання со-
ціально-політичних процесів, що реалізуються у державі і суспільстві, яке засноване на викорис-
танні інформаційних і математичних моделей.

Розглядаючи питання використання комп’ютерного моделювання соціально-політичних 
процесів, слід чітко уявляти, що математична модель, формалізуючи соціально-політичні яви-
ща, структури і процеси, допомагає спростити реальну дійсність. У застосованій математичній 
моделі, як правило, використовуються або функціональні, або кореляційні зв’язки, а не причин-
но-наслідкові відносини, тому математичне моделювання може розглядатись як проміжний етап 
соціально-політичного аналізу.

На сьогодні комп’ютерне моделювання все ширше застосовується у прикладних досліджен-
нях. Це допомагає виявити реальні структурні елементи середовища, що впливають на розвиток 
політичної ситуації, оцінка можливих варіантів розвитку подій і ризику в результаті передбачу-
ваних дій суб’єкта державної політики та його потенційної соціальної опори, прогнозування ре-
зультатів виборів і внесення коректив у хід виборчої кампанії тощо. У кожному конкретному ви-
падку необхідно оцінювати як ступінь дійсної потреби в комп’ютерному моделюванні, так і межі 
його ефективного застосування [11, с. 24–26].

Впровадження математичних методів і комп’ютерних засобів у практику державного управ-
ління для дослідження і вирішення суспільних проблем водночас має більш глибокі причини, які 
не зводяться ні до особливостей політичного процесу, ні до специфіки українських умов. Суспіль-
ство загалом переживає переломний момент, пов’язаний із лавиноподібним наростанням інфор-
маційних потоків. Не випадково фахівці ведуть мову про інформаційний бар’єр, подолання якого 
можливо лише при якісній зміні механізму переробки інформації в системі управління. Інакше 
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кажучи, сьогодні державне управління потребує надійного аналітичного інструментарія, що дає 
можливість оперативно проводити багатоаспектні комплексні дослідження.

Одвічна проблема взаємовідносин влади і суспільства набуває в епоху глобальної інформа-
тизації та комунікаційної відкритості принципово іншого змісту. Річ у тому, що зв’язок влади з 
суспільством існує при будь-якому політичному режимі, інакше тоді не може бути відносин влади 
й управління. Відмінності між цими взаємовідносинами у тому, що в тоталітарних системах авто-
ритаризму і деспотії влада тримається переважно на покірності і страху, і, навпаки, демократич-
ний режим передбачає ставлення влади до громадянина як до вільного партнера і рівноправного 
учасника управління суспільством і державою.

Демократизація взаємовідносини держави і суспільства у їх взаємодії в державно-управлін-
ських процесах передбачає створення атмосфери довіри і злагоди в постійному діалозі між дер-
жавними структурами і суспільними інститутами, які представляють інтереси громадян. Взає-
мозворотня комунікація, яка виходять від державного апарату і громадських кіл, диктуються 
зростаючим динамізмом, мінливістю і вимогами соціального середовища до системи державного 
управління. З організаційної точки зору, безперервність таких двосторонніх інформаційних кон-
тактів необхідна для моніторингу та прогнозування подій у мінливих умовах соціального буття, 
для своєчасної та адекватної реакції на події та надання належного впливу на них. Таким чином, 
у системі державного управління діє своєрідний механізм «раннього оповіщення» про небезпе-
ку (можливий конфлікт, криза тощо), допомагаючи запобігти небажаним соціальним наслідкам  
[8, с. 121–126].

Встановлення зав’язків між державними структурами та суспільством сприяє створенню зо-
внішнього і внутрішнього середовища, сприятливого для ефективної діяльності державних орга-
нів, що, в свою чергу, служить провідником зворотного зв’язку у владно-управлінських відноси-
нах (англ. publicrelations — відносини з публікою, зовнішні зв’язки) в організаційних структур, у 
тому числі і державних, вже давно є значущою сферою діяльності найбільш соціально розвинених 
країн. 

Зв’язок із суспільством виник із функціональної потреби знайти такий спосіб соціальної ко-
мунікації, при якому суб’єкт і об’єкт державного управління існували б не як різнополюсні, а 
як взаємозалежні учасники суспільних відносин. Отже, зв’язок із суспільством, який вже міцно 
сформувався у західних країнах як сфера знань і діяльності, отримують обґрунтоване поширення 
і на життєвому просторі української держави.

Проведена в останні роки модернізація вітчизняної системи державного управління, врахову-
ючи зарубіжний досвід, дозволила сприйняти їх корисні управлінські інструменти і технології, які 
спочатку застосовувалися в управлінні приватними компаніями. З другого боку, останнім часом 
посилилася політична роль соціально-психологічних методів управління діяльністю суспільства 
у різних сферах. Зростання освіченості, кваліфікації фахівців, інтернаціоналізація та глобалізація 
основних сфер суспільної життєдіяльності вимагають від держави використання більш складних 
і тонких методів управління. Сьогодні, щоб управляти подіями, вже не достатньо керувати по-
ведінкою людей, необхідно впливати на їх свідомість і почуття, формуючи громадську думку і 
настрій [2, с. 330–335].

Щоб ефективно виконувати функції управління, державні органи потребують громадської 
підтримки, це означає зацікавлену участь громадян у справах держави, активне користування 
всіма законними правами та свободами. Широка громадська підтримка можлива за наявності 
постійного чесного діалогу між державою та суспільством. Формування благодатного соціально-
комунікаційного простору стає усвідомленою необхідністю будь-якої організації, що функціонує 
в суспільстві, яка досягла інформаційно розвиненого рівня цивілізаційної досконалості. Розгля-
нуте під таким кутом зору державне управління передбачає встановлення та експлуатацію ціле-
спрямованих комунікацій, які здійснюють зв’язок із різними групами населення — з виборцями, 
засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими об’єднаннями та рухами, ре-
лігійними конфесіями, професійними спілками, підприємницькими структурами, інвесторами, 
кредиторами, міжнародними організаціями тощо.

Зв’язок із суспільством у системі державного управління — це цілеспрямована взаємодія 
структур державного апарату з громадянами та суспільними інститутами, яку можна визначити 
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як реалізовану ними інформаційно-комунікативну функцію публічної влади та управління, що 
дозволяє оцінювати ставлення різних прошарків населення до тих чи інших рішень і дій, іденти-
фікувати проголошену та реально проведену політику, співвідносити реалізовані програми з сус-
пільними інтересами, формувати масові уявлення з будь-яких проблем для набуття суспільного 
розуміння, підтримки у прийнятті і виконанні певних заходів [1, с. 215–217].

Активність і значущість громадської думки визначається характером структури суспільства, 
рівнем його розвитку, культури, демократичних інститутів і свобод. У плюралістичному суспіль-
стві звичними формами його вираження є вибори органів влади, участь громадян у законодавчій, 
виконавчій, судовій та контрольній діяльності, преса та інші засоби соціальної комунікації, збо-
рів тощо. Особливо слід виокремити роль засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення, 
Інтернет тощо), які продукують і поширюють інформацію, що має загальне значення. Зазначимо, 
що ЗМІ закономірно включені в систему державного управління поряд із законодавчою, вико-
навчою і судовою владою, набуваючи статусу «четвертої влади». 

Під час виконання оціночних, аналітичних, контрольних і регулятивних функцій громадська 
думка здатна трансформуватися у досягнення управлінських цілей, наприклад, відстеження про-
цесу виконання управлінських рішень. Тим самим громадська думка є активним суб’єктом дер-
жавного управління, включеним у процес прийняття важливих рішень. Отже, вона є чинником, 
що впливає на демократизм державної влади й управління залежно від того, наскільки вони чут-
ливі (прислухаються і зважають на неї).

Зазначимо, що традиційно переважають два інформаційних потоки: «зверху», що походить від 
органу влади — «прямий зв’язок», і «знизу» — «зворотній зв’язок» із суспільством, який відгуку-
ється на управлінські імпульси влади. Технологічний прогрес соціального спілкування у процесі 
державного управління привніс досконалі засоби комунікації, які створюють своєрідне серед-
овище, характеризується єдністю загальних «кругових» інформаційних потоків, що переповню-
ють соціальний простір. У результаті цього формуються соціально-комунікативні відносини, які 
мають адресну передачу інформації, яка виходить від державних структур як за їх ініціативою, так 
і за відповідними запитами громадськості у зв’язку з певними інтересами [6, с. 15–18].

Управління інформаційним обміном між державними організаціями та громадськістю пе-
редбачає знання їх особливостей, специфіки інформаційного впливу різних видів комунікації.  
Існують такі види комунікацій у державному управлінні: зовнішні (що виходять за межі організа-
ції, наприклад, звернення Президента до народу, прес-реліз, що відсилається у ЗМІ, урядове по-
відомлення тощо); внутрішні (що здійснюються у межах самої організації, наприклад, відомчий 
інформаційний бюлетень, наради експертів, внутрішні радіо і телебачення, наради, збори тощо).

Збільшення інформаційних потоків, необхідність і значущість постійних контактів держави і 
суспільства у взаємозацікавленому обміні призвело до створення у структурах державних органів 
підрозділів зі зв’язків з громадськістю. Залежно від специфіки державного органу і тих сфер, на 
які поширюється його вплив, такі підрозділи можуть бути декількох типів, які умовно можна оха-
рактеризувати трьома найбільш типовими моделями [7, с. 161–170].

Перша модель полягає в інформуванні громадськості про діяльність державного органу. Цим 
завданням займаються прес-служби, відділи зв’язків зі ЗМІ, політичними партіями та громад-
ськими організаціями. Поширювана інформація має односторонній характер, оскільки вона до-
зується з метою створення позитивного образу за допомогою пропагандистських методів. Її ще 
називають «асиметричною», оскільки тут не виникає належної зворотньо-поступальної реакції 
суспільства. Однобічність інформаційного потоку не дозволяє повною мірою виконувати цю 
функцію і не виправдовує демократичних очікувань суспільства.

Друга модель включає в себе використання не просто відомих пропагандистських методів і 
прийомів для поширення позитивної інформації про свою діяльність, а й спеціальних технологій, 
здатних переконувати насамперед ту частину суспільства, на яку орієнтуються у певний момент 
і з певної проблеми. Цю модель називають «двосторонньо асиметричною», оскільки до уваги бе-
реться реакція сторони, на яку відбувається вплив, але лише настільки, наскільки це може бути 
вигідним або невигідним для державного органу.

Третя модель передбачає не тільки регулярне інформування з боку державного органу для по-
ліпшення взаєморозуміння між ним та громадськістю, а й служить для своєчасного запобігання 
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конфліктних ситуацій та координації своєї діяльності відповідно до суспільних інтересів. Її нази-
вають «двосторонньо симетричною», оскільки в ній використовуються способи, які дозволяють 
з точністю відповідати інтересам демократичного суспільства. Ця модель може вважатися більш 
етичною, оскільки, коли влада не боїться звинувачень у некомпетентності або неефективності, 
коли влада стійка, відкрита для суспільного діалогу, тоді вона, якщо не цілком виправдовує довіру 
народу, то цілком може користуватися нею, спиратися і розраховувати на неї.

Таким чином, комунікація в управлінні державою та муніципальними утвореннями — це не 
лише актуальна теоретична проблема. Сучасні наукові принципи і прийоми дозволяють впро-
ваджувати нові інформаційні підходи та моделі управління в усі її види, і, перш за все, в держав-
не управління. Застосування на практиці сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 
сприяє підвищенню оперативності прийняття та ефективності контролю виконання рішень, за-
безпечення стійкості та оптимізації процесу державного й муніципального управління, будучи 
його невід’ємною функцією та одним із дієвих засобів. Поширення соціальних комунікацій в 
управлінні, розширення масштабів і підвищення ролі інформаційних технологій, комп’ютерних 
мереж, телекомунікацій у перспективі будуть зростати. Отже, зросте і значення цих факторів для 
оптимізації управлінських рішень держави, для тісного зв’язку з інституційним та всім соціаль-
ним середовищем.
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Федоркін Д. в. Комунікаційна функція держави: теоретико-правовий аналіз
У статті зроблено теоретико-правовий аналіз комунікаційної функції держави. Наголошено, що 

комунікація є одним зі способів для отримання адекватної та точної інформації для управління дер-
жавою. Зазначено, що комунікаційна функція забезпечує взаємозв’язок і взаємодію різних правових 
явищ, таких як правотворчість, правозастосування, юридична відповідальність.

Ключові слова: функція, держава, комунікація, інформація, комунікаційна функція.

Федоркин Д. в. Коммуникационная функция государства: теоретико-правовой анализ
В статье сделана теоретико-правовой анализ коммуникационной функции государства. Отмечено, 

что коммуникация является одним из способов для получения адекватной и точной информации для 
управления государством. Отмечено, что коммуникационная функция обеспечивает взаимосвязь и 
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взаимодействие различных правовых явлений, таких как правотворчество, правоприменение, юриди-
ческая ответственность.

Ключевые слова: функция, государство, коммуникация, информация, коммуникационная функ-
ция.

Fedorkin D. The communication function of the state: theoretical and legal analysis
In this article the author tried to make a theoretical and legal analysis of the communications functions of 

the state. The author emphasizes that communication is one way to obtain adequate and accurate information 
to government. Also indicated that the communication function provides the interconnection and interaction 
of various legal phenomena, such as law-making, law enforcement, legal liability.

Key words: function, state, communication, information, communication function.
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Інституту держави і права
 ім. В. М. Корецького НАН України

ДЕІнТЕГРАЦІЙнІ пРОЦЕСИ  
в УКРАЇнСьКОмУ пРАвІ  

ЧАСІв УКРАЇнСьКОЇ нАЦІОнАльнОЇ РЕвОлЮЦІЇ 
1648–1676 рр.

Деінтеграційні процеси в українському праві часів Української національної революції  
1648–1676 рр. були зумовлені декількома чинниками. 

Під час Української національної революції 1648–1676 рр. на території сучасної України офор-
милося декілька фактично автономних козацьких державних утворень — Запорозька Січ, Геть-
манщина, території козацьких полків Правобережної України та Слобожанщини. Існували суттє-
ві відмінності систем джерел права та змісту норм права у цих державних утвореннях. 

Право козацько-гетьманської доби мало партикулярний характер. Партикулярне право, на 
відміну від загального права, регулює правове життя окремих регіонів, місцевостей, міст або 
окремих станів, класів, груп населення у конкретних місцевостях, містах і населених пунктах. 
Тому коло джерел права та зміст правових норм, які визначали правовий статус кожної із груп 
українського населення на територіях Правобережної і Лівобережної України, Слобожанщини, 
Запорозької Січі, а також окремих населених пунктів у багатьох випадках суттєво різнилися.

Зокрема, населення України поділялося на: 1) стани: козаків, селян, міщан і духовенство; 2) прав-
лячу верхівку — козацька старшина, міський патриціат (у містах з магдебурзьким правом) та чернь 
(рядові козаки, селяни, міське населення, яке не мало міського громадянства); 3) олігархів (великі 
землевласники, багаті купці та багаті представники церковної ієрархії), середній клас (ремісники, 
промисловці, селяни-землевласники, торгівці тощо), бідноту (безземельні козаки та селяни, на-
ймані робітники тощо) та особисто залежних людей (кріпаки, «піддані», «послушні» тощо).

Такий поділ, зумовлений особливостями структури українського суспільства та її еволюцією 
протягом ХVII–XVIII ст., не зовсім збігається із класичним розумінням станової організації сус-
пільства, оскільки в межах одного стану перебувають різні за майновим, політичним та юридич-
ним статусом групи населення. Така ситуація спостерігалася включно до 1783 р., коли актами 
Катерини ІІ було юридично оформлено кріпосне право і посполиті були остаточно закріпачені, 
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а ті, що лишилися на Запоріжжі — перетворені на військових поселенців, державних селян та по-
міщицьких кріпаків.

Іншими важливими чинниками, що зумовили деінтеграційні процеси в українському пра-
ві козацько-гетьманської доби, були: а) політичні наслідки розпаду Речі Посполитої внаслідок 
української національної революції; б) протистояння католиків, уніатів та православних; в) роз-
виток капіталістичних відносин і ринкової економіки та руйнування традиційного станового по-
ділу суспільства; г) оформлення козацької спільноти як окремого привілейованого владарюючого 
стану українського суспільства.

На жаль, обсяг статті не дозволяє докладно висвітлити особливості систем джерел права всіх 
зазначених автономних державних утворень. Тому зупинимося на основних державних утворен-
нях — Гетьманщині та Запорозькій Січі.

Особливості правової системи Гетьманщини, як зазначає К. Віслобоков, коріняться у наступ-
ності русько-литовсько-польської правової традиції як органічної частини західноєвропейської 
традиції права, відмінної від правової системи Московської держави, яка не знала поняття сво-
боди, заснованого на праві власності. Правова система Гетьманщини основувалася не на звичаї 
і звичаєвому праві, а на писаних джерелах права Великого князівства Литовського, Речі Поспо-
литої та джерелах міського права німецького та польського походження [1, с. 352, 354–357].

Систему джерел права Гетьманщини становили такі письмові акти: 
а) так звані «попередні права» — джерела польсько-литовського походження (Литовський 

статут у третій редакції 1588 р., «скасований козацькою шаблею», але повернений до вжитку  
з 60-х років ХVІІІ ст., а також збірники магдебурзького та хелмінського (кульменського) права, які 
не було скасовано під час національної революції 1648–1676 рр.: дві праці П. Щербича «Speculum 
Saxonum albo prawo saskie i majdeburskie porządkiem abecadła z lacinskich i niemieckich egzemplarzów 
zebrane, a na polsky jezyk z pilnoscia i wiernie przelozone» та «Jus municipale, to jest prawo miejskie 
majdeburskie nowo z łacinskiego i z niemieckiego języka na polsky jezyk z pilnoscią i wiernie przełożone»; 
«Prawo Chelminskie» П. Кушевича; низку трактатів Б. Гроїцького «Рorzadek sadow і spraw miejskich 
prawa Majdeburskiego» (1559 р.), «Artykuly prawa Majdeburskiego ktore zowe Speculum Saxonum z 
Lacinskiego Jezyka na Рolskie przelozone» (1559 р.), «Ten Posterek wybran jest z praw cesarskich, ktory 
Karalus V cesaruz Kezal wydac po wszystkich swoich panstwiech ktorym sie nauka daje, jako w tych 
sadziech a sprawach okolo karania na gardle albo nazdrowin sedziowie i kazdy urzad ma sie zachowac i 
postepowac wedle boyazni bozej, sprawiedliwe, poboznie, roztropnie i nieshwaplinie» (1582 р.), «Tytuly 
prawa Мajdeburskiego do Porzadku i do Artykulow, pierwej po polsku wydanych w sprawach tego czasu 
nawiecej klopotnych z tegoz prawa magdeburskiego przydane», «Obrona sirot i wdow opiekuno i kuratorum 
to jest marnotrawcow, gluchych, niemych, od rozumu odesrlych, starych, mlodych, lat y baczenia nie 
maiacych i innych niedoleznych ludzi»; «Enchiridion aliquot locorum communium Juris Magdebugensis» 
(1557 р.) Й. Церазіна; праці Б. Карпцова «Practicacae Novae Imperialis Saxocae rerum criminalium», 
«Processus Juris in foro Saxonica» (1657 р.), «Practicacae Novae Imperialis Saxocae rerum criminalium 
Benedicti Carpzovii synopsis absoluta» (1635 р.), «Definitiones forenses ad Constituones Elektrorales 
Saxonicas» (1638 р.); «Juris provincialis quod Speculum Saxonum vulgo muncupatur, libri tres» (1602 р.) 
М. Яскера. Ці праці широко використовувалися у судовій і юридичній практиці органів міського 
самоврядування та судівництві;

б) акти військової адміністрації Гетьманщини (генерального, полкових і сотенних урядів) — 
універсали, накази, листи, ордери тощо;

в) гетьманські статті та міжнародні договори;
г) акти органів влади Московської держави (грамоти царів, ордери, листи, укази, інструкції 

тощо); 
ґ) джерела церковного права (монастирський устав, номоканони, або «кормчі книги», правила 

святих апостолів, царські укази тощо).
Слід зазначити, що характерною рисою більшості правових актів, виданих гетьманами, ге-

неральною старшиною, полковниками і сотниками (очільниками адміністрації територіальних 
одиниць Гетьманщини — полків і сотень) є їх переважно індивідуальний характер.

До таких актів можна віднести численні стверджувальні (підтверджувальні), оборонні, до-
звільні універсали, акти про надання, а також накази гетьманів і старшини. Ці акти не містили 
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норм абстрактно-узагальненого змісту та загальної дії, а містили «модель» конкретного рішення 
або «індивідуальні правила поведінки» [2, с. 69–74].

Так, в універсалі гетьмана Б. Хмельницького (червень 1656 р.) йдеться про взяття під Гетьман-
ську протекцію А. Вольської та її зятя Т. Биковського [3, с. 423]. Наприклад, в універсалі гетьмана 
Ю. Хмельницького про надання грецьким купцям права безмитно торгувати в Малоросії та суди-
тися своїм судом від 23 листопада 1653 р. зазначалося, що «панам полковникам, осавулам, сотни-
кам, отаманам, всьому старшому і молодшому війську, його царської величності Запорізького, а 
також ратним государевим людям начальним і під началом перебуваючим, отаманам городовим, 
війтам, бургомістрам, і всім іншим службовцям та посадовцям, які мають знати, що гетьман до-
зволив купцям грецьким на всіх землях України вільну торгівлю в українських, литовських і по-
дільських містах і містечках, на ярмарках і торгах усілякими товарами. …і щоб ніхто жодних їм 
перешкод не чинив під загрозою покарання військового» [4, с. 395–396]. 

Гетьманом І. Виговським 20 травня 1658 р. було надано оборонний універсал Київському Пус-
тинному монастиреві на маєтність Конончу, містечко Михайлівку та інші володіння [3, с. 426], а 
також оборонний універсал цьому ж монастирю на Кучуків острів, захоплений переяславським 
полковником Я. Сомком [3, с. 428].

Універсалом стародубського полковника Г. Карповича від 3 січня 1680 р. було надано виключ-
не право смоляникам міста Новгородка на продаж у місті солі у роздріб та заборонено москов-
ським купцям торгувати сіллю у роздріб, а тільки оптом під страхом втрати ними товару [3, с. 617].

Показовим є той факт, що навіть норми фінансового права мали переважно характер індивіду-
альних приписів і привілеїв. Таке становище, на нашу думку, пояснюється декількома причина-
ми: нерозвиненістю системи законодавства, зокрема відсутністю нормативних актів загального 
характеру, адже перші спроби створення українських кодексів розпочалися лише у другій чверті 
ХVІІІ ст.; відсутністю поділу правових актів на закони та підзаконні акти та законодавчо закріп-
леної регламентації нормотворчої діяльності; децентралізованим характером правового регулю-
вання, яке здійснювалося фактично автономними суб’єктами, шляхом індивідуальних заборон, 
індивідуальних зобов’язань та індивідуальних дозволів.

Джерела права Запорозької Січі являли собою автономну підсистему діючої на той час на 
українських землях складної сукупності джерел права автономних державних козацьких утво-
рень Гетьманщини, Правобережної України, Слобожанщини. Система джерел права Запорозької 
Січі складається з таких елементів: усні джерела права (правовий звичай, «печатки»); текстуальні 
джерела (письмові юридичні акти та нормативні договори); правосвідомість. Письмові юридич-
ні акти за суб’єктами їх прийняття поділяються на такі групи: акти органів влади та посадових 
осіб Запорозької Січі; акти органів влади та посадових осіб Гетьманщини, Російської монархії та 
Кримського ханства; нормативні договори.

Найважливіше значення у системі джерел права Запорозької Січі мали правовий звичай, адмі-
ністративні акти та правосвідомість козаків. Звичаєві норми як автономна підсистема норм ко-
зацького права регулювали правові відносини козаків Запорозької Січі до ХVІІІ ст. у сфері пуб-
лічного й приватного права. Зокрема, виборчого, цивільного, кримінального, фінансового права, 
адміністративного процесу, юридичної відповідальності та судочинства, а також суспільні відно-
сини, пов’язані з виборами військової адміністрації та військових суддів.

Джерелом права, на основі яких приймалися судові та адміністративні рішення, також була пра-
восвідомість козаків, в основі якої лежали уявлення козаків про справедливість та моральні цін-
ності. Судові вироки, рішення й ухвали у багатьох випадках розпочиналися словами: «З повеління 
пана кошового отамана…», навіть коли судову справу розглядав увесь Кіш [5, с. 143]. Утім, не можна 
вважати, що судові рішення були відображенням лише індивідуальної правосвідомості кошового 
отамана. Кошові постійно повинні були відкрито й справедливо, з погляду товариства, вирішувати 
судові справи, оскільки від кваліфікованого й мудрого рішення або вироку залежав авторитет і ле-
гітимність його влади. Тому рішення кошового (або зібрання) козацької старшини значною мірою 
було відображенням колективної правової свідомості козаків коша. Втім, у значній кількості ви-
падків рішення переважно були формою відображення правової свідомості козацької старшини.

Тобто, на нашу думку, джерелом права тут безпосередньо була правосвідомість кошового ота-
мана й січового товариства і лише опосередковано — норми звичаєвого права, правові уявлення 
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того часу та, можливо, норми правових актів польсько-литовської доби, що визнавалися легі-
тимними козацьким загалом. Втім, сьогодні, через відсутність достатньої кількості письмових 
джерел, не віднайдено переконливих доказів, які б свідчили про безпосереднє запозичення чи ре-
цепцію норм конкретних нормативних актів литовсько-польської доби у праві Запорозької Січі.

Ще одну групу джерел права Запорозької Січі становлять міжнародні договори, докладно на 
характеристиці яких не дозволяє зупинитися обсяг статті.

Розгляд цивільних, кримінальних справ та різних скарг і звернень у Запорозькій Січі переваж-
но можна охарактеризувати як адміністративний процес, а рішення, що приймалися у результаті 
такого розгляду, мали характер адміністративних актів. Такі акти, хоча і були джерелами права, не 
містили норм абстрактно-узагальненого змісту та загальної дії, а містили «модель» конкретного 
рішення або «індивідуальні правила поведінки».

За формою вираження правові акти Запорозької Січі поділялися на усні та письмові. Пере-
важали усні правові акти, які видавалися у Коші (особливо на початку існування запорозького 
козац тва), зокрема, мали поширення так звані «печатки». «Печатки» — це накази Коша, які роз-
силалися по паланкам і перевозам, за відсутності писарів, і складалися з печатки, наклеєної на 
воску або папері, зміст же їх передавався усно [6, с. 533–534]. Класифікувати ці акти не є можли-
вим.

Отже, можна зробити такі висновки. За часів Української національної революції  
1648–1676 рр. відбулося оформлення декількох, багато у чому автономних, систем джерел 
права, які регулювали правові відносини в автономних державних (чи квазідержавних) утво-
реннях — Запорозькій Січі, Гетьманщині, Правобережній Україні, Слобожанщині та містах, 
наділених правом самоврядування (магдебурзьким правом), зміст яких визначався декількома 
автономними суб’єктами правотворчості (Січове товариство; Генеральний, полкові та сотенні 
уряди Гетьманщини; полкові і сотенні уряди Слобожанщини й Правобережної України; органи 
міського самоврядування тощо). Кожна із цих підсистем джерел права мала свої особливості. 
Якщо система джерел права Гетьманщини складалася із письмових правових актів, то джере-
лами права часів Української національної революції 1648–1676 рр. у Запорозькій Січі були 
переважно усні правові акти (правові звичаї, печатки). Запорожці керувалися не писаними за-
конами, а «стародавнім військовим звичаєм, словесним правом і здоровим глуздом», а правові 
уявлення виводилися з народних та біблійних уявлень про добро і зло, свободу, справедливість 
та рівність усіх перед Богом.
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правових актів, виданих військовою адміністрацією Гетьманщини, є їх переважно індивідуальний ха-
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худояр л. в. Деинтеграционные процессы в украинском праве времен Украинской национальной рево-
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Украинской национальной революции 1648–1676 гг. Рассматриваются особенности систем источ-
ников права автономных государственных образований — Гетманщины и Запорожской Сечи. Обра-
щается внимание на место и роль норм устного обычного права и писаных источников права. Отме-
чается, что характерной чертой большинства правовых актов, изданных военной администрацией 
Гетманщины, является их преимущественно индивидуальный характер.
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Hudoyar L. The processes of the deintegration in Ukrainian law in era of the Ukrainian national revolution 
1648–1676

Highlights the factors that will determine the processes of the deintegration in Ukrainian law in era of the 
Ukrainian national revolution 1648–1676. The features of the sources of law autonomous public entities — 
Hetman and the Zaporozhzhya Sich. Attention is drawn to the place and role of customary law norms oral and 
written sources of law. It is noted that a feature of most legal acts issued by the military administration of the 
Hetman is their most individual character.
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ЕФЕКТИвнІСТь ЗАКОнОДАвСТвА  
ТА ЗАхИСТ пРАв лЮДИнИ  

У КОнТЕКСТІ ЄвРОпЕЙСьКИх ЦІннОСТЕЙ

Зовнішньополітичний курс України як правової держави, спрямованої на вступ до європей-
ського Союзу (далі — єС), безпосередньо пов’язаний з удосконаленням національного зако-

нодавства у розрізі європейських цінностей. 
Дієвість реформування правової системи України значною мірою залежить від врахування 

основ них правових цінностей, напрацьованих людством. Зокрема, це впливає на ефективність вхо-
дження України в європейський правовий простір. Важливу роль у цих процесах відіграють євро-
пейські цінності, основне місце серед яких посідають загальнолюдські принципи права. Приведен-
ня у відповідність до міжнародних, зокрема європейських, стандартів правової системи України 
впливатиме на ефективність її розвитку загалом та правового регулювання зокрема. Тому однією з 
головних проблем сьогодення є утвердження принципів, норм і цінностей європейської цивілізації.
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Для України процес правової інтеграції в європу став стимулом для розвитку внутрішнього 
законодавства, особливо це стосується виховання поваги до прав людини й основоположних сво-
бод. Законодавчий досвід, накопичений європою у сфері захисту прав людини, правозастосовна 
практика Ради європи, що базуються на основоположних конвенціях Ради європи — Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, європейської соціальної хартії (переглянутої), 
європейській хартії місцевого самоврядування — допоможуть утвердитися в Україні принципам 
верховенства права, універсальності прав людини, механізмам захисту прав людини європей-
ським судом з прав людини (далі — Суд). 

Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем української дійсності. Кон-
ституційне прагнення розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без 
утвердження у суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини, 
нормативного закріплення їх гарантій. Ось чому необхідно звернутися до ефективності законо-
давства з огляду на захист фундаментальних прав, особливо в контексті євроінтеграційних праг-
нень України.

Наведене вище визначає наукову корисність та актуальність дослідження обраної теми. 
Вагомий внесок у вивчення окресленої проблеми зробили М. Байтін, С. Бобровник, Н. Вла-

сенко, П. Давидов, С. Кашкін, М. Козюбра, В. Копєйчиков, М. Маліков, П. Недбайло, Н. Оні-
щенко, П. Рабінович, Р. Русінова, Ю. Решетов, І. Самощенко, А. Сємідко, І. ємець, Р. Філоненко, 
А. Шабуров, Ю. Шемшученко та ін.

Метою статті є дослідження проблем ефективності законодавства та захисту прав людини в 
контексті європейських цінностей.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та єС (далі — Угода про асоціацію) виводить 
на новий, більш високий рівень взаємодію між її сторонами як безпосередньо у сфері розвитку 
громадянського суспільства, так і (враховуючи системний характер цього акта) стосовно активі-
зації громадської участі в інших галузях співробітництва та досягнення її основних цілей. Угода 
про асоціацію спрямована на консолідацію демократичних реформ, а саме: реформи судової сис-
теми, поваги до верховенства права і прав людини, прозорості та демократичної відповідальності, 
а також підвищення участі громадян у публічному прийнятті рішень в Україні.

Прийнявши Конституцію України у 1996 р., наша держава визнала та взяла під свій захист 
права і свободи людини та громадянина. Відповідно до ст. 3 Основного Закону права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [4]. Повага та захист 
прав людини є одним із керівних напрямів діяльності єС відповідно до цілей та принципів цієї 
організації, закріплених в установчих договорах. Будь-яка європейська країна, яка дотримується 
принципів свободи, демократії, поваги прав людини та основних свобод, а також верховенства 
права, може звернутися до єС із заявою про членство, як це передбачено статтями 6 та 49 Догово-
ру про єС (далі — ДєС) [5, с. 527–691].

Питання захисту прав людини завжди стояли на порядку денному у відносинах між єС та 
Україною. Так, ст. 2 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами 1994 р. (далі — УПС) передбачала, що «повага де-
мократичних принципів та прав людини, як зазначено, зокрема, в Хельсінському Заключному 
акті та Паризькій Хартії для нової європи, так само як принципів ринкової економіки, вклю-
чаючи ті з них, що були проголошені в документах Боннської Конференції НБСє, є основою 
внутрішньої та зовнішньої політики Сторін та становить істотний елемент партнерства та цієї 
Угоди» [6, с. 33]. Отже, під час утвердження України як правової держави та формування у ній 
громадянського суспільства, найважливішим завданням права є утворення і закріплення юри-
дичного режиму, який сприяв би повній та безперешкодній реалізації прав і свобод людини та 
громадянина. 

У сучасній юридичній науці термін «цінності» немає однозначного тлумачення. Більшість 
авто рів під цінністю тих або інших явищ розуміють їхню здатність задовольняти ті або інші со-
ціальні потреби. Цінність, як правило, вчені-філософи визначають через поняття блага, достоїн-
ства (гідності), значущості (значимості) [1, с. 2]. На нашу думку, європейські ідеали є переважно 
загальнолюдськими, а їхня європейськість часто полягає лише в тому, наскільки їх готові втілю-
вати і відстоювати самі європейці. Тому, як слушно зазначає С. Кашкін, правильно говорити про 
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ціннісні принципи, які являють собою моральні початки європейської, а по своїй природі й сві-
тової цивілізації [3, с. 92].

Фундаментальною основою існування і функціонування єС є прихильність його загальним 
для всіх держав-членів ідеалам, цінностям, принципам, які утворюють морально-правову осно-
ву всього інтеграційного об’єднання. Говорячи про основні принципи єС як основні засади 
цієї правової системи, які визначають зміст його правотворчої, правозастосовної та правоохо-
ронної діяльності загалом та його держав-членів зокрема, слід розглядати їх у контексті двох 
історичних етапів — до Лісабонського договору і після. Договір про реформи ввів нову правову 
категорію — категорію цінностей. Раніше у ст. 6 ДєС йшлося: «Союз заснований на принципах 
свободи, демократії, повазі прав людини та основних свобод, а також верховенства права — 
принципів, спільних для держав-членів». На сьогодні ст. 2 ДєС закріплює положення про те, 
що: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, 
правової держави і дотримання прав людини <...>. Ці цінності є спільними для держав-чле-
нів...». Про засади йдеться у ст. 6 ДєС: «Союз визнає права, свободи та принципи, викладені 
в Хартії європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 р. <...>. Основні права, як 
вони гарантовані європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод і як 
вони випливають із загальних для держав-членів конституційних традицій, входять у зміст пра-
ва Союзу в якості загальних принципів».

17 липня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р. (далі — Конвенція). Власне, з цієї дати для України розпочався 
якісно новий етап правового розвитку і реформування, зміст якого полягає у наближенні наці-
ональної правової системи до європейських стандартів шляхом перенесення європейських пра-
вових цінностей, що здебільшого набувають свого практичного втілення у прецедентному праві 
Суду, на український ґрунт.

Що стосується стану реального забезпечення європейських принципів у правовій системі 
України, то ми змушені констатувати, що до ідеального стану ще далеко, проте не можна не від-
значити впевнені кроки у цьому напрямку.

Наприклад, прийняття Україною Закону «Про виконання рішень та застосування практики 
європейського суду з прав людини» стало безперечно значним кроком на цьому шляху. Ним ви-
значається порядок виконання в Україні рішень Суду [2]. Необхідно звернути увагу, що серед дер-
жав — учасниць Конвенції, цей законодавчий акт аналогів немає. 

Станом на 30 листопада 2014 р. на розгляді Суду перебувало 71 600 справ проти держав — сто-
рін Конвенції. Із них 13 600 справ — проти України, що становить 13,3 % від загальної кількості 
справ. У порівнянні з іншими державами Україна перебуває на першому місці за кількістю справ, 
що перебувають на розгляді Суду [8]. Це, на нашу думку, може бути показником недостатньої 
ефективності права в Україні. Водночас забезпечення громадянам права на звернення до Суду, 
відсутність перешкод з боку держави та реальне виконання його рішень свідчить про спрямо-
ваність правової політики держави на підвищення ефективності права і затвердження європей-
ських принципів у правовій системі.

Без сумніву, Конвенція закріплює найвищі цінності людства — фундаментальні права й осно-
воположні свободи людини, інтерпретовані Судом, безперечно, становлять ядро як наднаціо-
нального, так і національного права. Тому ми підтримуємо позицію, що спільні цінності, про які 
йдеться, не є витворами певної культури, що змінюються від епохи до епохи, чи суб’єктивними 
поглядами окремих індивідів, а являють собою загальноцивілізаційну, загальнокультурну цін-
ність, незалежно від націй, ідеологій, релігій. 

На жаль, практика застосування законів та будь-яких інших нормативних актів свідчить, що 
законотворці у своїй діяльності дуже мало і вкрай поверхово спираються на усталені й активно 
сприйняті світовим співтовариством норми моралі та справедливості, основоположні права лю-
дини з пріоритетом її природних прав, зрештою — на принцип верховенства права в суспільстві, 
який знайшов декларативне відображення у Конституції України. Всього цього можна було б по-
ступово позбутися і вивести законодавство (в широкому розумінні) на пристойний у цивілізова-
ному суспільстві рівень, якби в країні запанувала чітко і досить жорстко висловлена політична 
воля щодо твердого переконання у необхідності утвердження реального принципу верховенства 
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права, зокрема, через зміцнення законності (саме законність через верховенство права, а не на-
впаки).

європейські цінності — це важливий здобуток не лише європи, а й усього людства, це унікаль-
не явище, найбільш досконале на сьогодні вираження філософського, релігійного та морального 
розвитку різних епох і народів, засноване на загальнолюдських ідеалах та прагненнях. Тому орієн-
тація на європейські стандарти сприятиме істотному цивілізаційному успіху нашого суспільства. 

Погоджуючись із тим, що в сучасних умовах цілі та завдання правового регулювання істотно 
змінилися, вважаємо обґрунтованим твердження Я. Шевченко, що апофеозом досягнення ефек-
тивності законодавства є досягнення суспільної мети, яка полягає в побудові громадянського сус-
пільства, захисті прав людини, зміцненні правопорядку, реалізації політики ринкової трансфор-
мації національної економіки України [7, с. 26]. Такий телеологічний підхід відповідає процесам 
формування в Україні правової демократичної державності. Вихідною телеологічною позицією 
при оцінці ефективності законодавства має стати ступінь досягнення суспільної мети. 

З проблемою ефективності законодавства пов’язане питання дотримання і захисту прав лю-
дини. У зазначеному аспекті важливою є юридико-технічна якість законодавства як одна з умов 
його ефективності. Адже саме закони встановлюють права, свободи й обов’язки особи, визна-
чають межі та підстави обмеження прав і свобод державою. Дотримання вимог юридичної техніки 
в процесі правотворення є запорукою створення якісного законодавства. 

У єС зустрічаємо низку актів, присвячених якості законодавства та юридичній техніці. Радою 
єС 8 червня 1993 р. було прийнято Резолюцію щодо якості проектування законодавства єС, нею 
встановлювались певні критерії, на відповідність яким мають перевірятися тексти проектів актів 
Ради єС. Ці критерії такі: 1) термінологія акта має бути чіткою, простою, лаконічною і небагато-
значною; слід уникати непотрібних абревіатур, жаргону та надто довгих речень; 2) слід уникати 
нечітких посилань на інші тексти, а також перехресних посилань, оскільки вони ускладнюють 
розуміння тексту; 3) різні положення акта мають узгоджуватись один з одним; слід використову-
вати однакову термінологію тощо [9]. Згодом було прийнято Міжінституційну угоду від 20 грудня 
1994 р. щодо прискореного методу роботи з офіційної кодифікації законодавчих текстів [10]. Від-
повідно до неї офіційна кодифікація — це процедура анулювання актів, що підлягають кодифіка-
ції і перенесення їх в єдиний акт без жодних самостійних змін цих актів. 

22 грудня 1998 р. було прийнято Міжінституційну угоду про загальні правила якості проекту-
вання європейського законодавства [11]. Вона містить загальні правила проектування, вимоги 
щодо проектування різних частин акта, вимоги щодо внутрішніх і зовнішніх посилань, вимоги 
щодо законів, які вносять зміни в інші закони, вимоги, що стосуються заключних і перехідних 
положень, анулювання і додатків. Ще один документ — Міжінституційна угода від 28 листопада 
2001 р. про структурованіше використання техніки перегляду правових актів [12]. Відповідно до 
неї перегляд полягає у прийнятті нового правового акта, який об’єднує в єдиний текст діючі змі-
ни, внесені до попереднього акта та незмінені положення цього акта. При цьому новий правовий 
акт замінює та анулює попередній акт. 

У 2003 р. було прийнято Міжінституційну угоду про кращу правотворчість [13]. Зокрема, угода 
містить розділ під назвою «Покращення якості законодавства», в якому передбачено проведення 
попередніх консультацій, аналіз впливу законодавства, узгодженість законодавчого тексту. 

Таким чином, для покращення якості законодавства України ці та інші міжнародні правові 
акти було б доцільно використовувати у практиці українського законотворення.

На нашу думку, цінності у законодавстві слід сприймати як шкалу виміру рівня його ефектив-
ності. Тому цінність у законодавстві — це те сутнісне, що дозволяє законодавству залишатися самим 
собою. Критерієм цінності законодавства є особистість, яка «саморозвивається». Тобто законо-
давство має цінність, якщо воно прямо чи опосередковано сприяє «самоздійсненню» і «самотво-
ренню» людини в історії, якщо насправді сприяє народженню нових можливостей для розвитку 
людини і суспільства. Отже, законодавство може відповідати вимозі ефективності лише тоді, коли 
технологічно забезпечує максимальний ступінь захисту прав людини, повною мірою відповідає єв-
ропейським стандартам і конвенційним зобов’язанням України щодо захисту прав людини.

Виняткового значення набуває усвідомлення справжньої ролі європейських цінностей для під-
вищення ефективності законодавства. Це саме той випадок, коли є можливість прийняти ефек-



371• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Червінська Н. В. Ефективність законодавства та захист прав людини у контексті європейських цінностей

тивний і стабільний закон. У свою чергу, все це ставить перед Україною питання про необхідність 
удосконалення власної системи захисту прав людини, оскільки відповідно до критеріїв вступу 
до єС лише держава із відповідним рівнем дотримання прав та основоположних свобод людини 
може стати повноправним членом єС.

На основі викладеного вище слід наголосити, що при вивченні будь-яких явищ суспільного 
життя, у тому числі й проблем ефективності законодавства, необхідно виходити з об’єктивних пе-
редумов виникнення цих явищ. Тому аналізові ефективності законодавства обов’язково повин не 
передувати попереднє вивчення таких питань, як поняття «цінностей», «вплив європейських цін-
ностей на ефективність законодавства», «відповідність законодавства і конкретних норм права 
європейським цінностям» та ін. 

Для законодавства України європейські цінності відіграють надзвичайно важливу роль, оскіль-
ки узагальнюють базові тенденції правових норм. У той же час сучасна українська юриспруденція 
не вирішила складне, але важливе питання розробки та втілення у правову дійсність концепції 
використання потенціалу європейських цінностей у процесі створення та реалізації нормативно-
правових актів, що згодом відображається на ефективності законодавства.

Система чинного законодавства повинна своїм змістовним нормативним наповненням відпові-
дати європейським цінностям. Якщо певні нормативно-правові акти розроблено і прийнято зако-
нодавцем без врахування європейських цінностей, то вони не забезпечуватимуть ефективного ре-
гулювання суспільних відносин і їх, зрештою, потрібно буде або скасовувати, або вдосконалювати. 

Крім того, однією з умов ефективності законодавства є внутрішнє переконання індивіда у пра-
воті чинного законодавства, а це можливо тільки за умови, якщо воно відповідає соціально-пси-
хологічним і культурно-історичним засадам суспільства.

європейська інтеграція на всіх етапах розвитку супроводжувалася високим рівнем правового 
регулювання, що безпосередньо пов’язано з ефективністю самого законодавства єС та проце-
су його створення. Прагнення України стати повноправним учасником європейської інтеграції 
обумовлює необхідність приведення вітчизняної законотворчості до загальновизнаних європей-
ських стандартів.

Міжнародне співробітництво може бути ефективним лише за умови взаємної довіри та подіб-
ності культури, що ґрунтується на однакових стандартах, законах, процедурах і — найголовні-
ше — спільних цінностях.
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Червінська н. в. Ефективність законодавства та захист прав людини у контексті європейських цінностей
Автор досліджує проблеми ефективності законодавства в розрізі європейських цінностей. У центрі 

правової системи стає людина з її інтересами, правами, потребами. Доводиться, що ефективність за-
конодавства тільки тоді може бути визнана достатньою, коли закони відповідають природі людини і 
забезпечують успішну взаємодію з комплексом основних якостей людини. Обґрунтовано, що законо-
давство має розвиватися на основі його взаємодії з легітимними у суспільстві духовними цінностями, 
ідеалами. 

Ключові слова: ефективність законодавства, захист прав людини, європейські цінності, ціннісні 
принципи.

Червинская н. в. Эффективность законодательства и защита прав человека в контексте европейских 
ценностей

Автор исследует проблемы эффективности законодательства в разрезе европейских ценнос-
тей. В центре правовой системы становится человек с его интересами, правами, потребностями. 
Доказывается, что эффективность законодательства только тогда может быть признана достаточной, 
когда законы соответствуют природе человека и обеспечивают успешное взаимодействие с комплек-
сом основных качеств человека. Обосновано, что законодательство должно развиваться на основе его 
взаимодействия с легитимными в обществе духовными ценностями, идеалами.

Ключевые слова: эффективность законодательства, защита прав человека, европейские ценности, 
ценностные принципы.

Chervinska N. The effectiveness of law and protection of human rights in the context of European values
The article examines the problem of the effectiveness of legislation in the context of European values. In the 

center of the legal system is a man with his interests, rights and needs. The author argues that the effectiveness of 
the legislation can only be considered sufficient if the laws of human nature and correspond to ensure successful 
interaction with a set of basic human qualities. Proved that the law should be developed on the basis of its 
interaction with legitimate society spiritual values, ideals.

Key words: efficiency legislation, human rights, European values, value principles
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ЦІннІСнО-пРАвОвІ АСпЕКТИ КОнКРЕТИЗАЦІЇ 
нОРмАТИвнО-пРАвОвИх АКТІв

Становлення української державності обумовлює необхідність модернізації правової системи 
суспільства, забезпечення верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина.

Вирішення цих питань є можливим лише за наявності якісної системи законодавства. Це зу-
мовлює актуальність обраної теми, яка пов’язана з дослідженням сучасних підходів до конкрети-
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зації нормативно-правових актів, що мають не лише теоретичне, а й практичне значення у про-
цесі розбудови правової системи України.

Питання конкретизації нормативно-правових актів постійно перебуває у полі зору значної 
кількості дослідників. Цій тематиці присвячені праці О. Безіної, М. Власенка, М. Вопленка, 
Ю. Гаврилової, М. Залоіла, В. Лазарєва, О. Ноздрачьова, П. Рабіновича, А. Черданцева, Г. Шме-
льової та ін. 

Незважаючи на численні публікації щодо вивчення проблем конкретизації нормативно-пра-
вових актів, поки що не існує єдиного підходу до розумінні цього питання, який би враховував 
увесь накопичений спектр знань і базувався на існуючих дослідженнях та даних юридичної науки 
і практики.

 Метою цього дослідження є вивчення теоретичних аспектів конкретизації нормативно-пра-
вових актів.

Постановка завдання полягає в необхідності з’ясування ролі юридичної техніки в контексті 
конкретизації нормативно-правових актів; визначенні поняття конкретизації норм права; здій-
сненні характеристики ознак, притаманних конкретизації нормативно-правових актів; визна-
ченні відмінностей конкретизації від інтерпретації нормативно-правових актів; з’ясуванні ролі 
конкретизації нормативно-правових актів у контексті застосування норм права.

У сучасних умовах вдосконалення законодавства вивчення питань щодо конкретизації норма-
тивно-правових актів набуває особливого значення, що підтверджується практикою правового 
регулювання, забезпечення законності і правопорядку в суспільстві. 

Інтереси зміцнення правопорядку нагально вимагають необхідності втілення у життя припи-
сів нормативно-правових актів. Для досягнення цього необхідним є правильне розуміння, тлума-
чення і визначення найбільш доцільних шляхів реалізації нормативно-правових актів у конкрет-
них умовах місця і часу [1, с. 18]. 

Враховуючи те, що зовнішньою домінуючою формою відображення норм права в романо-
германській правовій сім’ї, до якої належить і Україна, є нормативно-правовий акт, наша увага 
буде зосереджена саме на питаннях конкретизації нормативно-правових актів і норм права зо-
крема.

Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-документ, ухвалений уповноваженими 
суб’єктами правотворчості у визначеній формі і порядку, який встановлює, змінює, доповнює, 
скасовує правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Однак нормативно-правові 
акти містять певну сукупність юридичних норм і мають бути спрямовані на якісний процес уре-
гулювання суспільних відносин, відповідати ціннісним вимогам і принципам права.

Однією з умов ефективного процесу підготовки і прийняття нормативно-правових актів є 
юридична техніка, сутність якої полягає в існуванні прийомів і способів підготовки, розгляду, 
прийняття й обнародування проектів нормативно-правових актів. Вони мають відповідати реаль-
ним умовам життя суспільства та розвитку суспільних відносин.

Юридична техніка в правотворчості включає методи роботи над текстами нормативно-право-
вих актів, прийоми найдосконалішого викладення думки законодавця та інших суб’єктів право-
творчості у статтях нормативно-правових актів, вибір найдоцільнішої структури кожного з них, 
термінології і мови, способи оформлення змін, доповнень, повного або часткового скасування, 
об’єднання нормативно-правових актів тощо. Вона забезпечує юридичну досконалість норма-
тивних документів.

Складовою юридичної техніки є конкретизація нормативно-правових актів. Сутність «кон-
кретизації» полягає в тому, щоб «надавати чому-небудь конкретного вираження; визначити кон-
кретно, точно, предметно» [2, с. 565].

На думку Г. Шемельової, конкретизація норм права — «це об’єктивно зумовлена, направлена 
на підвищення точності та визначеності правового регулювання, закономірна діяльність держав-
них і інших уповноважених органів, яка пов’язана з переведенням абстрактного змісту юридич-
них норм на більш конкретний рівень шляхом обмеження понять, результат якої фіксується у 
правових актах» [3, с. 23].

А. Черданцев наголошує, що «коли йдеться про конкретизацію норм права, то маємо на увазі 
конкретизацію їх змісту». Вчений наголошує, що ніщо інше конкретизації не підлягає. Конкрети-
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зація — виведення більш конкретних норм із більш загальної й абстрактної норми, або сублімації 
конкретного факта під дією загальної та абстрактної норми [4, с. 16–19].

На думку В. Самігулліна, «конкретизація права — це якісна характеристика правового регулю-
вання, яка полягає в деталізації змісту централізованих юридичних приписів визначеними, до-
пустимими законодавцем засобами, для того, щоб забезпечити ефективне регулювання суспіль-
них відносин з урахуванням їх якісної характеристики» [5, с. 119].

М. Вопленко та Ю. Гаврилова найскладнішим юридичним явищем вважають розвиток права 
як стадію процесу його конкретизації, що породжує нове правове значення [6, с. 118].

Розкривають поняття феномену конкретизації Б. Ебзєєв та Н. Бондар, під якою вони розу-
міють «сам дух закону, який матеріалізується перш за все через загальноправові потреби свободи, 
рівності, природним чином необхідним у їх “заземленому” сприйнятті як безпосередньо діючих 
правових імперативів» [7, с. 14–17].

На нашу думку, конкретизація правових норм — це засіб правового регулювання, зокрема 
діяль ність різноманітних правотворчих та правозастосовних суб’єктів, яка спрямована на ство-
рення правила поведінки, новизна якого в порівнянні з вихідною нормою полягає лише у змен-
шенні його логічного обсягу і більш широкому змісті конкретизуючої норми.

Доцільно охарактеризувати ознаки, які притаманні конкретизації нормативно-правових  
актів: є засобом правового регулювання, який зумовлений абстрактністю нормативних приписів; 
у процесі конкретизації передбачається переробка змісту норми; об’єктом виступають абстрактні 
правові норми; полягає в обмеженні обсягу понять; не виходить за межі закону, розвиваючи та 
деталізуючи його.

Здійснення конкретизації як засобу юридичної техніки обумовлено переважно необхідністю 
розвитку та вдосконалення законодавства, зростанням потреби в правильному та ефективному 
застосуванні юридичних норм; підвищенням якості нормативно-правових актів; усунення де-
фектів системи права [8, с. 66].

З’ясувавши сутність конкретизації норм права, необхідно виявити спільні та відмінні ознаки, 
які характеризують як конкретизацію правових норм, так і процес їх інтерпретації. Вчені ототож-
нюють тлумачення з конкретизацією юридичних норм. 

На думку А. Черданцева, конкретизація поглинається тлумаченням норм права. Зокрема, він 
розглядає окремі операції, які здійснюються у процесі тлумачення, відносячи до них: пояснен-
ня визначень, слів і виразів; реконструювання норм права на основі одиниць правового тексту; 
конкретизацію норм права або їх окремих елементів; доказування і заперечення тезисів, розкри-
ваючи зміст права; різні оцінки [9, с. 11–12]. Таким чином, на його думку, здійснення конкрети-
зації норм права є складовою процесу їх тлумачення. 

А. Піголкін корегує попередню точку зору й уточнює, що конкретизація буває різною: «З одно-
го боку, вона складається з нових правових норм, які не виходять за межі законів, розвивають та 
деталізують його положення, які виявляються допоміжними щодо нього. З другого боку, норма-
тивне тлумачення — це конкретизація, яка пов’язана з роз’ясненням існуючої норми, що полягає 
в уточненні її змісту, деталізація якої не повинна виходити за межі самої норми» [8, с. 70].

М. Вопленко зазначає, що конкретизація і тлумачення співвідносяться як мета і засіб. Автор 
розглядає тлумачення і конкретизацію юридичних норм у контексті їх взаємодії, а саме: вказуючи 
на «відношення засобу до мети, загального до одиничного», зазначаючи, що «найбільш рельєфно 
конкретизація представлена у вигляді результату тлумачення і застосування права та проявляєть-
ся у процесі правозастосовної діяльності» [6, с. 22].

Право на конкретизацію випливає з права на тлумачення норм права. А. Безіна і В. Лазарєв 
вказують, що на основі повноважень пленумів вищих судів вони мають право на здійснення 
роз’яснень, які стосуються питань застосування законодавства [10, с. 7].

На думку Г. Шмельова, тлумачення і конкретизацію слід розглядати як самостійні поняття, 
які тісно взаємопов’язані між собою. Зокрема, автор стверджує, що тлумачення і конкретиза-
ція юридичних норм мають різну мету: тлумачення — це розкриття змісту норм права щодо їх 
правильного розуміння і застосування. Метою конкретизації є підвищена точність і визначеність 
правового регулювання; використання різних логічних механізмів, здійснення логічних операцій 
щодо визначених понять, а конкретизація використовує обмеження понять, що призводить до 
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різних результатів [11, с. 11–12]. Метою тлумачення норм права є зв’ясування значення змісту 
норм права, а результатом конкретизації виступають відносно нові правила поведінки.

Узагальнюючи відповідні положення, доцільно зазначити, що конкретизація і тлумачення віді-
грають важливу роль як у правотворчості, так і в правозастосуванні, маючи у багатьох випадках 
спільний об’єкт (юридичну норму) та мету. При цьому конкретизація не збігається повністю з тлу-
маченням норм права. Підтвердженням є особливі ознаки, які не дають змогу їх ототожнювати. 

З’ясовані теоретичні конструкції щодо конкретизації норм права, мають суттєве значення не 
лише для правотворчої діяльності, а й для процесу застосування норм права, вирішення конкрет-
них юридичних справ і винесення індивідуальних правозастосовних актів.

А. Венгеров розглядав конкретизацію в правозастосовному процесі, а саме: «Поняття “кон-
кретизація” означає саме процес організації застосування норм права, вироблених положень, 
принципів… дії правових норм». У цій площині розглядає конкретизацію Н. Зейдер, який визна-
чає її як додаток до права (в суб’єктивному сенсі), максимальній визначеності в процесі право-
застосовної (судової) діяльності [12, с. 92].

К. Комісаров зосереджує увагу на здійсненні конкретизації судом у цивільному процесі, коли 
«суд на власний розсуд визначає обсяг і зміст суб’єктивних прав» [13, с. 51]. Конкретизуюча діяль-
ність суду, на його думку, обмежується сферою суб’єктивних прав та обов’язків, і не має на меті 
доповнення і розвиток права. «Законодавець не має можливості детально регламентувати відно-
сини, які відрізняються високим ступенем індивідуалізації, надає можливість суду вирішити пев-
не коло питань на свій розсуд у межах, визначених законом» [13, с. 52].

 С. Братусь вважає конкретизацію юридичних норм змістом судової практики. Розглядаючи 
здійснення конкретизації судами в процесі застосування права, він виокремлює дві стадії кон-
кретизації: застосування закону до конкретного змісту; вироблення положень, які є з’єднуючою 
ланкою між правовою нормою та індивідуальним рішенням [14, с. 17]. У зв’язку з процесом пра-
возастосування розглядає конкретизацію В. Лазарєв: «Конкретизацією норм суди вносять у пра-
возастосовний акт (судове рішення) новий елемент, нове встановлення, яке відсутнє в самому 
нормативному акті, хоча і не виходить за його межі. Особливо чітко це проявляється у рішеннях, 
заснованих на нормах з оціночними поняттями (“тяжкі наслідки”, “непридатність”, “поважні 
причини” тощо)» [15, с. 105]. Однак конкретизація, на думку В. Лазарєва, — це завжди процес 
привнесення норми, раніше відсутньої, створення правових положень судовою практикою, що 
займає проміжне положення між нормою і суб’єктивним правом. 

Отже, конкретизація норм права спрямована на усунення тіньових сторін у процесі правового 
регулювання. 

Таким чином, цінність досліджених питань щодо конкретизації нормативно-правових актів 
полягає у з’ясуванні сутності поняття «конкретизація норм права», виявленні характерних ознак, 
які притаманні зазначеній діяльності, а також здійсненні порівняльної характеристики конкре-
тизації та інтерпретації норм права. Слід зазначити, що ці питання суттєво впливають на якісний 
процес здійснення правотворчої діяльності, застосування правових норм, що, у свою чергу, при-
зводить до зміцнення законності і правопорядку в суспільстві.

Питання щодо конкретизації норм права є однією зі складових у системі удосконалення функ-
ціонування законодавства і правової системи України в цілому. 

Список використаних джерел

1. Керимов Д. Кодификация и законодательная техника / Д. Керимов. — М. : Юридическая литера-
тура, 1962. — 132 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бу-
сел. — К. : Перун, 2005. — 1728 с.

3. Шмелева Г. Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании / Г. Г. Шмелева. — 
Львов, 1988.

4. Черданцев А. Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение советского пра-
ва : сб. ст. / А. Ф. Черданцев. — Свердловск, 1974.

5. Самигуллин В. К. Конкретизация права и локальное нормативное регулирование / В. К. Самигул-
лин // Применение норм советского права : сб. ст. — Свердловск, 1974.



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

376 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

6. Вопленко Н. Н. Конкретизация в праве: природа и пути исследования // Конкретизация законо-
дательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпритационной практики : 
материалы международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 г.) / под ред. Б. М. Ба-
ранова. — Н. Новгород, 2008.

7. Эбзеев Б. С. Конкретизация и актуализация норм Конституции Российской Федерации как усло-
вие и гарантия осуществления прав и обязанностей человека и гражданина / Б. С. Эбзеев // Рос-
сийское правосудие. — 2008. — № 3 (23). — С. 4–17.

8. Пиголкин А. С. Толкование норм права и правотворчество: Проблемы соотношения // Закон: со-
здание и толкование / под. ред. А. С. Пиголкина. — М., 1998.

9. Черданцев А. Ф. Толкование советского права / А. Ф. Черданце. — М., 1979.
10. Безина А. Конкретизация права в судебной практики / А. Безина, В. Лазарев // Совецкая юсти-

ция. — 1968. — № 2.
11. Шмелева Г. Г. Конкретизация социалистического права как фактор совершенствования правового 

регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. Г. Шмелева. — Харьков, 1982.
12. Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу / Н. Б. Зейдер. — М., 1966.
13. Коммисаров К. И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе / К. И. Коммисаров // 

Советское государство и право. — 1969. — № 4.
14. Братусь С. Н. Судебная практика в советской правовой системе / под. ред. С. Н. Братуся. — М., 

1975.
15. Лазерев В. В. Применение советского права / В. В. Лазерев. — Казань, 1972.
 

Чорна І. в. Ціннісно-правові аспекти конкретизації нормативно-правових актів
У статті досліджуються теоретичні засади щодо конкретизації норм права і нормативно-правових 

актів. Здійснюється розмежування між конкретизацією та інтерпретацією норм права.
Ключові слова: норма права, нормативно-правовий акт, конкретизація норм права, конкретизація 

нормативно-правових актів, інтерпретація.

Черная И. в. Ценностно-правовые аспекты конкретизации нормативно-правовых актов
В статье исследуются теоретические основы конкретизации норм права и нормативно-правовых 

актов. Осуществляется разграничение между конкретизацией и интерпретацией норм права.
Ключевые слова: норма права, нормативно-правовой акт, конкретизация норм права, конкретиза-

ция нормативно-правовых актов, интерпретация.

Chorna I. Valuable and legal aspects of a specification of normative legal acts
In article theoretical bases of a specification of rules of law and normative legal acts are considered. 

Differentiation between a specification and interpretation of rules of law is carried out.
Key words: rule of law, normative legal act, specification of rules of law, specification of normative legal acts, 

interpretation.
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СУДОвИЙ пРЕЦЕДЕнТ в УКРАЇнІ:  
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ЄвРОпЕЙСьКИх КРАЇн

Останнім часом все більшої популярності набуває питання впровадження судового прецеден-
ту як допоміжного джерела права у правовій системі України. Необхідність такого заходу ви-

никла як спроба тимчасового усунення протиріч між практикою та чинним законодавством, що 
дозволяє вирішувати справи за відсутності прийнятих норм права.

На нинішньому етапі розвитку нашої держави є декілька чинників, які уповільнюють розви-
ток судового прецеденту в праві України. Це насамперед корумпованість суддів, яка більш за все 
заважає становленню усталеної судової практики через розмивання її свідомо неправосудним рі-
шення, яке буде прийнято в інтересах тієї чи іншої особи, і відсутність ефективного механізму 
притягнення суддів до відповідальності за прийняття таких рішень. Недоліки системи підбору 
суддів, а також недостатній рівень їх кваліфікації ставлять під сумнів правомірність і кваліфікова-
ність прийнятих рішень. 

Проте нині — у час революційних реформ, коли приймається значна кількість законів, спря-
мованих на викорінення корупції, Україна виходить на новий рівень відносин, і шляхом вдоско-
налення і приведення у відповідність до європейських зразків свого законодавства незабаром 
зможе заявити про себе, як про сучасну, освічену, європейську державу.

Україні як державі романо-германської правової сім’ї притаманні судові прецеденти у вигляді 
усталеної судової практики (jurisprudence constante) і переконливого прецеденту (передусім рішень 
Верховного Суду Украни та вищих спеціалізованих судів). Для того щоб зрозуміти сутність і роль 
зазначених вище видів прецеденту і визначити саме той його тип, який допоможе вирішити проб-
леми, пропонуємо розібрати основні принципи й особливості їх застосування на досвіді англо-
саксонської та романо-германської правових сімей європейських країн. 

У країнах загального права лише частина регулювання встановлюється законами. Натомість 
правила поведінки здебільшого встановлюються прецедентними рішеннями судів, які мають зво-
ротну силу в часі. При цьому далеко не кожне рішення суду країни загального права є прецедент-
ним. Навпаки, переважна більшість рішень, зокрема і вищих судів, не є прецедентними, а отже, і 
не є обов’язковими для будь-кого, крім сторін у справі.

Спосіб, у який суди країн загального права встановлюють правила поведінки, істотно відріз-
няється від способу, в який такі правила встановлюються законом у країнах континентального 
права. Нагадаємо, що норма закону країн континентального права характеризується високим 
ступенем абстрактності, розрахована на охоплення різноманітних життєвих ситуацій, що підпа-
дають під її гіпотезу.

Рішення суду країн загального права (як і рішення суду країн континентального права) на-
правлене на вирішення конкретного спору або вирішення питання про застосування покарання 
до конкретної особи. При цьому, однак, таке рішення суду країн загального права як побічний 
результат здійснення правосуддя у деяких випадках може створити загальнообов’язкове (у певно-
му сенсі) правило («binding case»). Водночас правило створюється не за зразком континентальної 
норми права (гіпотеза — диспозиція — санкція), а шляхом формулювання аргументації, з якої 
виводиться певне правило, принцип, підхід («ratio decidendi»), застосування якої призвело до ви-
рішення справи тим чи іншим способом за конкретних обставин. Рішення, що створює таким 
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чином нове правило, має застосовуватися у частині ratio decidendi нижчими інстанціями (верти-
кальна дія прецеденту) або тим самим судом чи іншими судами того самого рівня (горизонтальна 
дія прецеденту) при вирішенні «аналогічних» справ [1, c. 1042].

Французькі компаративісти зазначають, що прецедентом виступає «не саме судове рішення 
(яке stricto sensu є лише аналогом нашої резолютивної частини), оскільки воно за визначенням 
має силу тільки для конкретної справи, але уваги заслуговує виключно думка судді (або його ви-
ступ [speech], коли йдеться про Палату лордів), тобто насправді виклад мотивів нерідко є дуже 
великим за обсягом» [2, c. 62–63]. Саме у цих думках-виступах і слід шукати ratio decidendi, obiter 
dictum і тощо.

У працях із порівняльного правознавства французького вченого П. Леграна, відомого своїм 
однаково вільним володінням як континентальною, так і англосаксонською юридичною мето-
дологією, йдеться про відсутність обов’язків слідувати попередньому судовому рішенню у тому 
випадку, коли суддя про нього знає. Але у судді також немає обов’язку знати про всі попередні 
судові рішення, якщо на них прямо не посилаються учасники судочинства (пошук «відповідних» 
прецедентів є завданням сторін у змагальному процесі) [3, c. 80–81].

Характерний приклад, наведений відомим англійським компаративістом Б. Маркезінісом, 
коли один з англійських лордів, вирішивши «обійти» прецедентне судове рішення, побудова-
не на аргументації іншого лорда, який послався на концепцію Аристотеля про «розподільність 
юстиції», попросив адвоката «пробігтися» по електронним базам даних і підготувати довідку, чи 
часто англійські судді посилалися у минулому на Аристотеля. Результат його більш ніж задоволь-
нив: виявилося лише одне посилання у рішенні щодо податкового спору, тобто низьке цитування 
Аристотеля стало аргументом проти судового прецеденту [4, c. 77]. 

У цьому сенсі судовий прецедент є аж ніяк не нормативно-обов’язковим джерелом права, а 
доктринальне джерело ідей, звідки англо-американські судді черпають необхідні їм підходи, кон-
струкції, формулювання, займаючись доктринальною роботою. 

На противагу цьому, у романо-германській правовій сім’ї під судовим прецедентом визнача-
ється інститут усталеної судової практики (jurisprudence constante), який є інструментом право-
творчості судів країн континентального права. Суди країн континентального права за усталеним 
уявленням не можуть прецедентом створювати норми права, але правотворчість не обмежується 
встановленням текстів норм, а включає в себе й інтерпретацію, тлумачення закону. Йдеться, звіс-
но, не про так зване «офіційне тлумачення» (яке, на жаль, має право сьогодні давати Конститу-
ційний Суд України), а про тлумачення у судовій практиці, без якого правозастосування немож-
ливе. Таке тлумачення, що дається судом при розгляді справ, не має загальнообов’язкової сили і 
має значення лише для сторін у цих справах [5, c. 357].

Вдалим прикладом застосування судового прецеденту в континентальному праві є французь-
ке адміністративне право, яке, як відомо, не було кодифіковано на рівні матеріально-правових 
норм, а формувалося суто процесуально — шляхом появи автономної гілки судової системи у ви-
гляді адміністративної юстиції. У результаті цього французькі адміністративні судді опинилися у 
тій самій ситуації, що й судді common law, коли наявність процесуальних норм супроводжувалася 
повною відсутністю матеріально-правових норм. До того ж жодні інші кодекси, у тому числі ци-
вільний і кримінальний кодекси, адміністративні судді застосовувати не повинні, оскільки сфери 
цивільного і кримінального права не належать до їх компетенції. У такій ситуації адміністратив-
ним суддям залишалося тільки «будувати» адміністративне право, тобто, по суті, всю публічно-
правову матерію, через «судові прецеденти», які досі становлять у Франції його джерелознавчу 
основу [6, c. 28].

Таким чином, ідея захисту відносин за звичаєвим правом полягає у тому, що, по-перше, юрис-
там і адвокатам надається можливість вибору системи поведінки та визначення судових пре-
цедентів, на яких базуватиметься їх правова позиція, цінність і професіоналізм яких полягає в 
умінні переконати суддю, присяжних і присутніх у своїй правоті, не маючи при цьому однознач-
ного регулювання законів щодо сформованих правовідносин. Саме в такому процесі найкраще 
розкривається принцип змагальності сторін. Таким чином, юрист відіграє важливу роль під час 
розгляду справи, адже пошук належних прецедентів покладається саме на нього, оскільки суддя 
не зобов’язаний брати до уваги повністю всі прецеденти, які були прийняті за весь час існування 
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права щодо схожих правовідносин, але зобов’язується враховувати при винесені рішення у справі 
саме ті прецеденти, які були заявлені сторонами в конкретному процесі.

З другого боку, суддя незалежний у своєму рішенні щодо користування чітко визначеними 
прецедентами, проте саме від його об’єктивності й обґрунтованості винесення вироку буде за-
лежати його авторитет, оскільки для цього необхідно відобразити достатню кількість схожих за 
принципом визначення правової позиції судових прецедентів, щоб його остаточний вердикт став 
зрозумілим і переконливим для його подальшого використання. 

У континентальній європі прецедент має не менш доктринальний характер, ніж у Великій Бри-
танії. Різниця лише в тому, що для англійських суддів прецедент був і часто досі є основним спо-
собом легітимації їх рішень. У континентальній європі у суддів необхідності в цьому немає. Вони 
легко обґрунтовують свої рішення шляхом відсилання до господарського кодексу, кримінального 
кодексу та інших законів і використовують судову та доктринальну практику лише для пошуку 
посилання на норми закону, які необхідні при вирішенні спірних правовідносин, не посилаючись 
ні на попередні судові рішення, ні на авторитетні думки інших суддів, ні на доктринальні погляди 
відомих учених навіть тоді, коли відверто черпають у них своє натхнення. Вони просто «пере-
носять» готові підходи і конструкції в «резолютивні» і «мотивувальні» частини власних рішень, в 
яких без посилання на «першоджерело» завжди згадують виключно статті, параграфи або абзаци 
законів, навколо яких і будується вся формальна аргументація [5, с. 359]. Перетворюватися на 
«вчених-юристів», уподібнюючи свої рішення науково-правовим трактатам, континентальним 
суддям не треба, оскільки основним способом легітимації для них служить легендарний принцип 
законності, якого цілком достатньо. Тому, на відміну від континентальних правових систем, де ав-
торитетними правознавцями виступають автори трактатів і вчені (Дома, Порталіс, Жені), в Англії 
та США великі імена правознавців — це імена суддів (Дж. Маршалл, О. У. Холмс, Е. Уоррен).

З огляду на викладене вище, об’єктивних переваг англосаксонського прецеденту (за доктри-
ною stare decisis) над континентальним (за доктриною jurisprudence constante) знайти не вдається. 
Зокрема, загальне право не дає змоги досягти більшого ступеня правової визначеності, ніж кон-
тинентальне. Континентальний прецедент відрізняється більшою універсальністю, гнучкістю та 
демократичністю. Натомість при застосуванні англосаксонського прецеденту виникають значні 
труднощі щодо з’ясування змісту правила, створеного прецедентом (що виводиться з нього); ви-
значення сфери дії такого правила; визначення належного прецеденту, що підлягає застосуван-
ню; визначення випадків, коли прецедент не повинен застосовуватися чи від нього можна або 
необхідно відхилитися; виникає проблема зворотної дії прецеденту у часі; стимулюється невисо-
кий рівень законодавчої техніки [5, с. 361].

Континентальна система права ставиться до англосаксонського прецеденту як до чужого, від-
кидає його [7, с. 12; 8, с. 593]. Тому розвиток судового прецеденту у праві Україні має відбуватися 
у спосіб, характерний для романо-германської правової сім’ї. 

Зокрема, на прикладі зазначеного вище французького адміністративного права необхідно 
визначити проблемність галузі права, в якій наявна недостатня кількість нормативно-правових 
актів, охоплюючи сферу застосування у певних правовідносинах. Це, насамперед, галузі права, 
особливості регулювання яких залежить від людського фактору, такі як трудові правовідноси-
ни та моральна шкода. Якщо брати до уваги кодифікацію норм чинного трудового законодав-
ства України, враховуючи те, що Кодекс законів про працю України був прийнятий за часів 
СРСР, коли більшість робочих місць надавалася державою. Нині обставини значно змінилися, 
та норми, якими регламентувалися відносини, застаріли. Відсутній ефективний нормативно-
правовий механізм використання системи покарань роботодавців, особливо в неформальному 
секторі економіки, які порушують законодавство, а також криміналізованість «тіньового пра-
цевлаштування». 

Іншою проблемою, з якою зіштовхуються судді, є визначення моральної шкоди. Саме поняття 
моральної шкоди є предметом дискусії серед учених, але неоднозначно його сприймають і юрис-
ти-практики. У зв’язку зі зростанням правосвідомості українського суспільства, а також розми-
тістю визначення моральної шкоди, останнім часом різко збільшилася кількість поданих позовів 
про її відшкодування. Сприяє цьому і той факт, що моральна (нематеріальна) шкода компенсу-
ється саме матеріальними засобами. Однак у процесі складання позовних заяв виникає найваж-
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ливіше питання — питання розміру компенсації завданої моральної шкоди. Із зазначеними вище 
складнощами пов’язані і проблеми визначення розміру моральної шкоди в суді. Не могли не від-
реагувати на це і вищі судові інстанції. Так, Пленум Верховного Суду України видав постанову від 
31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди», однак вона не дає розширеного способу визначення розміру завданої шкоди, а лише, 
повторюючи положення Цивільного кодексу України, вказує, що приймаючи рішення з цього 
приводу, суд повинен вказати мотиви, виходячи з яких визначався розмір шкоди. Що стосується 
Вищого арбітражного (господарського) суду України, то в його роз’ясненні від 29 лютого 1996 р. 
№ 02-5/95 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням мораль-
ної шкоди» практично відсутні вказівки з приводу визначення розміру відшкодування моральної 
шкоди, нанесеної юридичній особі. Проте в цьому роз’ясненні зазначається, що розмір такого 
відшкодування не може бути менше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати [9, c. 31–32]. 

Також окремою темою для розмови є моральна шкода, завдана юридичній особі. У зв’язку з 
тим, що підприємство в будь-якій його організаційно-правовій формі є особою формальною за 
своєю природою, яка не наділена почуттями і сприйняттям, неможливо визначити розмір нане-
сеного збитку, виходячи зі ступеня та розміру душевних чи фізичних страждань.

Позитивна практика розгляду таких справ була б серйозним мотивом для належного ставлення 
до своїх обов’язків медичних працівників, співробітників правоохоронних органів, журналістів. 

Зазначені приклади не є вичерпними. З огляду на викладене вище, ми бачимо, що є галузі пра-
вовідносин, в яких немає можливості повно та об’єктивно врегулювати правовідносини таким 
чином, щоб вони стали загально визначеними для всіх. Тому, на нашу думку, запровадження дії 
рекомендаційного характеру судового прецеденту в деяких галузях права значно розширить нор-
мотворчість і полегшить вирішення спорів у судах.
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Чумак в. Г. Судовий прецедент в Україні: шлях вдосконалення правової системи на підставі позитивно-
го досвіду європейських країн 

У статті розглядається особливість видів судового прецеденту на прикладі європейських правових 
систем і можливість застосування частин його положень у сучасному законодавстві України для за-
повнення прогалин і полегшення вибору тих чи інших норм права при розгляді однотипних справ. 
Приділяється увага ролі прецедентного права в судовій діяльності як джерела правозастосування, на-
водяться приклади галузей права, в яких судовий прецедент успішно застосовувався як джерело тлу-
мачення і служив базою для формування необхідних норм права. Розкривається необхідність надання 
судовому прецеденту статусу рекомендаційного джерела при вирішенні справ у судовому порядку як 
допоміжному заході у правозастосуванні чинного законодавства України.

Ключові слова: судовий прецедент, джерело права, судова практика, правозастосовна діяльність, 
правова система, норми права, континентальне право.
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Чумак в. Г. Судебный прецедент в Украине: пути совершенствования правовой системы на основании 
положительного опыта европейских стран 

В статье рассматриваются особенности видов судебного прецедента на примере европейских 
правовых систем и последующая возможность применения частей его положений в современном за-
конодательстве Украины для заполнения пробелов и облегчения выбора тех или иных норм права при 
рассмотрении однотипных дел. Уделяется внимание роли прецедентного права в судебной деятель-
ности как источника правоприменения, приводятся примеры отраслей права, в которых судебный 
прецедент успешно применялся в качестве источника толкования и служил базой для формирования 
необходимых норм права. 

Раскрывается необходимость предоставления судебному прецеденту статуса рекомендательного 
источника при разрешении дел в судебном порядке как вспомогательного мероприятия в правопри-
менении действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: судебный прецедент, источник права, судебная практика, правоприменительная 
деятельность, правовая система, нормы права, континентальное право.

Chumak V. Judicial precedent in Ukraine: the way of improving the legal system based on positive experience 
of European countries

This article discusses the features of kinds of judicial precedent as an example of European legal systems 
and the subsequent possibility of using part of its provisions in the current legislation of Ukraine to fill gaps and 
facilitate the selection of one or another of the law in considering similar cases. Attention is paid to the role 
of case law in judicial activity as a source of law enforcement. There are some examples of law areas in which 
judicial precedent has been successfully used as a source of interpretation and served as a base for the formation 
of the necessary law.

Revealed to give the judicial precedents status of the recommendatory power in resolving cases through the 
courts, as a side event to the enforcement of current legislation in Ukraine.

Key words: judicial precedent, the source of law, jurisprudence, law enforcement, the legal system, the rule 
of law.
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Оксана Григорівна Юхта, 

заступник директора департаменту — 
начальник Управління систематизації 

законодавства та правоосвітньої діяльності  
Міністерства юстиції України

СпІввІДнОшЕннЯ І вЗАЄмОЗв’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ 
«пРАвА ДИТИнИ» ТА «ГІДнІСТь ДИТИнИ»:  

СУЧАСнІ ЦІннІСнІ вИмІРИ 

У Конвенції про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних На-
цій (далі — Генеральна Асамблея ООН) у 1989 р. та ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.) 

(далі — Конвенція) наголошується, що «дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річ-
ного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше». 
Можна стверджувати, що діти — це особлива соціально-демографічна група населення, яка, ма-
ючи вікові межі від народження до 18 років, має і свої специфічні потреби, інтереси та права, але 
не володіє достатньою спроможністю відстоювати і захищати їх перед суспільством. 

Одним із основних завдань у формуванні стратегії розвитку нашої держави є захист дитини як 
особистості у період її морального та духовного становлення. Законодавство України гарантує ди-



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

382 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

тині певні права та свободи, що підтверджується низкою таких документів: ратифікована Украї-
ною в 1991 р. Конвенція; Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони 
материнства і дитинства; Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»; Закон України 
«Про охорону дитинства»; Сімейний кодекс України та ін.

Уперше знайомство майбутнього громадянина держави із правами людини відбувається у 
сім’ї, виховання в якій є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків 
покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки 
або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її 
здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для 
розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя 
та праці. 

 Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод 
людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та 
інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, 
милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народа-
ми, етнічними, національними, релігійними групами. 

 Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх 
обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї тощо.

Адже сім’я є природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного роз-
витку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов 
для цього. Вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, пси-
хологічного захисту, засобом збереження, передачі національно-культурних і загальнолюдських 
цінностей прийдешнім поколінням. Передусім сім’я повинна залучати дітей до освіти, культури, 
прищеплювати загальнолюдські норми суспільного життя. Усі державні та суспільні інституції 
мають підтримувати зусилля батьків або осіб, які їх замінюють, бути спрямовані на забезпечення 
відповідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової дитини.

Обов’язки батьків закріплено у ст. 150 Сімейного кодексу України, в якій йдеться, що батьки 
зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, за-
безпечувати здобуття нею повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя і 
поважати; забороняються експлуатація батьками своєї дитини та фізичні покарання, а також за-
стосування інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Оскільки сьогоднішні діти — завтрашні громадяни, то їх захист і розвиток є передумовою май-
бутнього розвитку людства. Тому підвищення добробуту, рівня забезпеченості, виховання та за-
безпечення усього найкращого дітям стало головною метою багатьох держав.

Варто зазначити, що різноманітні аспекти правового статусу дитини вже досліджувало багато 
вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких варто назвати В. Абрамова, С. Алексєєва, Б. Андру-
сишина, О. Бутько, Л. Волинець, О. Грищук, О. Дьоміну, В. євінтова, О. Ільїну, Н. Кантвелл, 
С. Коталейчук, І. Котляр, Н. Крестовську, В. Кулапова, О. Лактюнкіну, С. Лисенкова, М. Мату-
зова, Ю. Оборотова, Н. Опольську, П. Рабіновича, О. Скакун, О. Старовойтова, Б. Франкліна, 
Д. Ягофарова та ін.

Як зазначалося, деякі науковці розглядають права дитини у контексті прав людини. Такий під-
хід є найпоширенішим у сучасній літературі та цілком обґрунтованим, оскільки права і свободи 
людини та громадянина охоплюють весь комплекс не лише конституційно закріплених можли-
востей будь-якої особи, а й тих, які встановлені у відповідних законодавчих актах. Проте, засто-
совуючи цей підхід, не потрібно забувати, що є окремі права, які можуть належати лише дитині 
внаслідок об’єктивно притаманних їй особливостей вікового розвитку (наприклад, право дитини 
на проживання разом з батьками, право дитини на піклування батьків, право на контакт з батька-
ми, які проживають окремо, тощо).

Крім цього, існує також підхід, згідно з яким права дитини розглядаються як окрема група 
прав, що притаманні лише особам до 18 років, хоча за своєю структурою вони відповідають пра-
вам людини і громадянина. Представникам вказаного підходу є, зокрема, С. Коталейчук [1] та 
О. Лактюнкіна [2].
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Незважаючи на те, що права дитини, безумовно, є специфічними за своїм змістом, що обу-
мовлюється особливостями дитини як «маленької» особистості, все ж вважаємо перший підхід 
більш обґрунтованим, оскільки значна кількість законодавчо закріплених прав дитини цілком 
може збігатися з правами людини як за структурою, так і за змістом (наприклад, право дитини 
на користування культурним надбанням суспільства, право дитини на вільне висловлення своєї 
думки тощо). Крім цього, на користь першого підходу свідчить також і те, що конституційно ви-
значені права людини мають певну специфіку своєї реалізації залежно від особливостей право-
вого статусу тієї чи іншої категорії людей.

Формулюючи дефініцію поняття «права дитини», на нашу думку, доцільно звертати увагу на 
те, що дитина формується як доросла особистість не лише з урахуванням відповідних соціально-
економічних умов, що існують у суспільстві, а й, передусім, за допомогою «моральної системи 
координат», в якій вона виховується. Це пов’язано з тим, що саме моральна вихованість особис-
тості, яка формується до досягнення нею повноліття, є важливою умовою її належної майбутньої 
соціалізації. Слід зазначити, що більшість останніх публікацій з цього приводу свідчить про певне 
зміщення акцентів у визначенні прав дитини у бік соціально-економічних, політичних та інших 
передумов, які впливають на її виховання.

Людство поступово втілює свої прагнення. 20 листопада 1959 р. Генеральною Асамблеєю ООН 
було проголошено Декларацію прав дитини, 30 вересня 1990 р. — Всесвітню Декларацію про за-
безпечення виживання, захисту і розвитку дітей, 10 травня 2002 р. — Декларацію та План дій 
«Світ, придатний для життя дітей». 

5 жовтня 2000 р. Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію про заборону та негайні 
заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182.

Конвенція — базовий документ, спрямований на захист дітей. Вона містить повний перелік 
прав дитини: на життя, ім’я, набуття громадянства, піклування з боку батьків, збереження своєї 
індивідуальності, право бути заслуханою у ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; пра-
во на свободу совісті та релігії; право на особисте та сімейне життя; недоторканність житла; та-
ємницю кореспонденції; право користуватися найдосконалішими послугами системи охорони 
здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, необхідний для її розвитку; на осві-
ту; на відпочинок; на особливий захист: від викрадень та продажу, від фізичних форм експлуата-
ції, фізичного та психічного насильства, участі у військових діях; право на вжиття державою всіх 
необхідних заходів щодо сприяння фізичному та психічному відновленню та соціальній інтеграції 
дитини, яка стала жертвою зловживань або злочину.

Права, викладені у Конвенції, умовно можна поділити на три частини: 
1. Забезпечення: право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати доступ до 

того й того (йдеться про ім’я та громадянство, медичний догляд, освіту, відпочинок та ігри, опіку-
вання інвалідами, сиротами та біженцями); 

2. Захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, від розлучен-
ня з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної, економічної чи сексуальної експлуатації, 
фізичного чи психічного знущання тощо); 

3. Участь: дитина має право бути почутою, коли приймаються рішення, що стосуються її жит-
тя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше можливостей брати участь у житті суспіль-
ства, готуватися до самостійного життя, користуватися правами свободи думки та слова, вибору 
культури, релігії та мови. 

У різних державах і регіонах світу Конвенція виконується по-різному із врахуванням особли-
востей та менталітету кожної держави, але об’єднує всі держави стосовно дітей, їх поваги, прав та 
інтересів, турботи і любові.

Згідно з Конвенцією жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втру-
чання у здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю ко-
респонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

М. Тофтул зауважує, що визнання суспільством гідності будь-якої людини, а відтак і дитини, 
позитивно впливає на розвиток почуття власної гідності відповідної фізичної особи як форми її 
самосвідомості. Це визнання вона сприймає як свідчення об’єктивного існування її гідності, на-
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віть за відсутності її конкретних моральних чеснот. А це сприяє формуванню самовимогливості 
і самоконтролю людини, що належить до передумов її самовдосконалення [3].

У найзагальнішому розумінні гідність людини можна визначити як визнання цінності кож-
ної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної істоти. Саме таке визначення міститься у 
Постанові Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судову практику 
у справах про захист гідності та честі фізичної, а також ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» [4]. Слід визнати, що це визначення є занадто загальним, оскільки не враховує чимало 
об’єктивних характеристик поняття «людська гідність», що пов’язані насамперед із його мо-
ральним виміром.

Більшість населення України й уявлення не має про особисті права дітей, Конвенцію, інші 
міжнародні документи цієї спеціалізації, тому дуже легко порушити права дітей, бо історично 
склалося, що ці права завжди порушувалися, до дітей не ставились як до самостійної особистості. 
На жаль, дуже багато дорослих не вважають за потрібне і зараз визнавати ці права, бо бояться ве-
ликої відповідальності, а також звикли до старих канонів виховання.

Насамперед дітей слід поважати як особистості, хоча вони можуть бути залежними, довірливи-
ми, піддаватися експлуатації або зловживанням. Але слід пам’ятати, що згідно зі ст. 17 Конвенції 
«Дитина має право на доступ до інформації з різноманітних джерел; слід заохочувати засоби ма-
сової інформації приділяти особливу увагу меншинам, також захистові дитини від шкідливих для 
неї матеріалів».

Право дитини на повагу до своєї гідності лежить в основі її правового статусу і є вихідним по-
ложенням у правовому регулюванні взаємовідносин у сім’ї, навчальних та інших дитячих закла-
дах. При цьому гідність дитини є специфічною складовою загальнолюдської гідності або гідності 
людини. Однак гідність людини і людська гідність дитини не визначаються чинним законодав-
ством України, хоча у вітчизняній юридичній практиці нерідко виникають ситуації, пов’язані з 
необхідністю забезпечення захисту честі та гідності дитини. На нашу думку, це є суттєвим не-
доліком чинного законодавства, оскільки діти внаслідок вікових особливостей свого розвитку 
становлять групу осіб, що характеризується наївністю, довірливістю, залежністю від інших осіб, 
зазнають маніпуляцій та можливих зловживань із боку дорослих. У зв’язку із цим, діти — це одна 
з найменш захищених верств населення.

Відсутність у чинному законодавстві визначення поняття «гідність дитини» певним чином 
сприяє використанню відповідних прав як самою дитиною, так і батьками або особами, що їх за-
міщують, всупереч їх цільового призначення. Так, нерідко не поважаючи гідність дитини, батьки 
зловживають своїм правом та одночасно обов’язком належним чином виховувати дитину, засто-
совуючи такі методи виховання, які суперечать нормам чинного законодавства (наприклад, різ-
номанітні форми психічного та фізичного насильства). Також численні порушення прав дитини 
зумовлені, з одного боку, низьким рівнем правової культури суспільства та окремих громадян, а з 
другого — відсутністю у чинному законодавстві визначення «гідність дитини».

У підсумку цілком обґрунтованою слід визнати необхідність закріплення на законодавчо-
му рівні визначення цього поняття, врахувавши основні надбання юридичної, філософської та 
соціо логічної наук. Певною мірою таке закріплення дасть змогу підвищити рівень забезпечення 
прав і свобод дитини, сприятиме правильній кваліфікації тих чи інших дій батьків, опікунів, вчи-
телів, вихователів тощо. 

У нинішніх умовах життя в Україні діти є найменш соціально захищеною категорією населен-
ня. Про це яскраво свідчить аналіз сучасних суспільних явищ і процесів в Україні: складне мате-
ріальне становище у малозабезпечених, багатодітних та тих сім’ях, які виховують дітей-інвалідів; 
підліткова злочинність як наслідок скрутного матеріального стану сім’ї або відсутності батьків-
ської опіки; поширення вживання алкоголю, тютюну, наркотиків; відсутність у значної частини 
обдарованих дітей можливості розвивати свої здібності внаслідок комерціалізації дозвільної та 
культурної сфер суспільства; поширення таких негативних явищ, як дитяче жебрацтво, безпри-
тульність тощо.

Незважаючи на ці труднощі, охорона дитинства в Україні визнана стратегічним загальнона-
ціональним пріоритетом і є важливою складовою державної політики. Так, 22 грудня 2010 р. у 
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Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Законодавче забезпечення та 
реальний стан прав дитини в Україні». Учасники слухань відзначили як позитив:

• створення основних засад законодавчого забезпечення прав дітей Україні й відповідність 
цих нормативних актів загальносвітовим гуманітарним підходам і положенням Конвенції;

• системну практику національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, влаштування їх під опіку, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімей-
ного типу;

• поступове зменшення кількості бездоглядних і безпритульних дітей;
• удосконалення діяльності із соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життє-

вих обставинах;
• розширення мережі закладів соціального захисту та соціального обслуговування.
При цьому проблемами, які потребують першочергової уваги з боку держави і суспільства, ви-

знані такі: висока дитяча смертність; недостатній рівень забезпечення охорони дитячого здоров’я; 
недоступне оздоровлення та відпочинок для всіх дітей; неефективна система захисту дітей від на-
сильства, у тому числі в системі кримінального провадження.

Слід також зазначити, що Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяль-
ності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав 
забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості, 
моральних засад і традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення 
сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

Законом України від 5 березня 2009 р. затверджено Загальнодержавну Програму «Національ-
ний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р. Метою Про-
грами є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Украї-
ні відповідно до вимог Конвенції та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією 
тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Гене-
ральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей» [5].
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Юхта О. Г. Співвідношення і взаємозв’язок категорій «права дитини» та «гідність дитини»: сучасні цін-
нісні виміри

Стаття присвячена аналізу системного підходу визначення дефініції «гідність дитини» у контексті 
сімейного виховання та з’ясування проблем правового забезпечення захисту прав дитини. Розгляну-
то питання захисту прав дитини, їх нормативно-правове забезпечення і шляхи вирішення проблеми 
реалі зації прав дитини в сім’ї. 

На підставі аналізу наукових досліджень було визначено причини таких проблем, серед яких є не-
обізнаність батьків про особисті права дітей. Враховуючи, що в юридичній практиці все частіше вини-
кають ситуації, пов’язані з необхідністю забезпечення захисту честі та гідності дитини, автор зазначає 
про необхідність достатнього нормативно-правового закріплення визначення поняття «гідність ди-
тини», що, в свою чергу, дасть змогу підвищити рівень забезпечення прав і свобод дитини, сприятиме 
правильній кваліфікації тих чи інших дій батьків, опікунів, вчителів, вихователів та інших осіб, що їх 
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замінюють. І наголошує, що законодавче забезпечення прав дитини, охорона, захист честі та гідності, 
відновлення порушених прав дитини та їх реальний стан є пріоритетним завданням нашої держави.

Ключові слова: права людини, права дитини, гідність, захист прав дітей, законодавство, держава.

Юхта О. Г. Соотношение и взаимосвязь категорий «права ребенка» и «достоинство ребенка»: 
современные ценностные измерения

Статья посвящена анализу системного подхода определения дефиниции «достоинство ребенка» в 
контексте семейного воспитания и выяснения проблем правового обеспечения защиты прав ребенка. 
Рассмотрены вопросы защиты прав ребенка, их нормативно-правовое обеспечение и пути решения 
проблемы реализации прав ребенка в семье.

На основании анализа научных исследований были определены причины таких проблем, среди 
которых есть неосведомленность родителей о личных правах детей. Учитывая, что в юридической 
практике все чаще возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения защиты чести и 
достоинства ребенка, автор отмечает необходимость достаточного нормативно-правового закрепле-
ния определения понятия «достоинство ребенка», это, в свою очередь, позволит повысить уровень 
обеспечения прав и свобод ребенка, будет способствовать правильной квалификации тех или иных 
действий родителей, опекунов, учителей, воспитателей и других лиц, их заменяющих. И отмечает, 
что законодательное обеспечение прав ребенка, охрана, защита чести и достоинства, восстановления 
нарушенных прав ребенка и их реальное состояние является приоритетной задачей нашего государ-
ства.

Ключевые слова: права человека, права ребенка, достоинство, защита прав детей, законодательство, 
государство.

Yuhta O. Relationship and interdependence categories of «children’s rights» and «dignity of the child»: modern 
value measurement

This article analyzes the definition of a systematic approach definition «dignity of the child» in the context of 
family education and clarify problems of legal protection of the rights of the child. The problems of protecting 
children’s rights, their normative-legal support and ways to address the rights of the child in the family.

Based on the analysis of research have been identified causes of such problems, which include lack of 
awareness of parents about the personal rights of children. Given that the practice of law is increasingly situations 
arise related to the need to protect the honor and dignity of the child, the author notes the need for adequate 
regulatory-legal consolidation of the definition of «dignity of the child», which in turn will improve the rights 
and freedoms of the child, contribute to correct classification of certain actions by parents, guardians, teachers, 
educators and others in their stead. And notes that the legislative support of children’s rights, protection of 
honor and dignity, restore the violated rights of the child and the actual state of children’s rights is a priority for 
our state.

Key words: human rights, children’s rights, dignity, protection of children’s rights, legislation, state.
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Дедалі більшого значення у житті суспільства набуває розвиток комунікаційних технологій. 
Темпи інформатизації збільшуються у геометричній прогресії.

Такі тенденції прискорюють перехід до постіндустріальної моделі розвитку цивілізації, якій 
властиве переміщення домінуючих знарядь праці з індустріальної інфраструктури у бік результа-
тів творчої й інтелектуальної діяльності людини.

На цьому тлі непересічного значення набувають проблеми забезпечення захисту прав інтелек-
туальної власності, а також вироблення ефективного механізму регулювання суспільних відно-
син, які випливають із таких прав. 

Особливо такі проблеми актуалізуються у Всесвітній електронній мережі — Інтернет, де поки 
що не існує ані належної технічної, ані юридичної можливості забезпечити високий рівень за-
хисту зазначених прав. Зокрема, з точки зору поширеності в мережі Інтернет одним із найважли-
віших об’єктів прав інтелектуальної власності є право на доменне ім’я, що за своєю юридичною 
природою походить від торгівельної марки та/або торгівельного найменування. Вироблення його 
належної правової охорони є одним із першочергових завдань сучасної правової науки.

Загальнотеоретичні питання правового регулювання суспільних відносин, які виникають 
у Всесвітній мережі Інтернет, були предметом доктринальної розробки таких дослідників, як 
Н. Аляб’єва, О. Германова, М. Гура, О. Пастухов, О. Присяжнюк, К. Шахбазян та ін. Питанню 
торгівельної марки й доменного ім’я присвячені праці Д. Бойка, В. Бонтлаб, Т. Демченко та ін.

Метою статті є визначення кола проблем, які стоять на шляху ефективної охорони і регулювання 
порядку реалізації та захисту прав інтелектуальної власності у Всесвітній електронній мережі Інтер-
нет загалом та права на доменне ім’я зокрема, а також визначення можливих шляхів їх вирішення.

Нині доменне ім’я не визначається законодавством як самостійний об’єкт права інтелек-
туальної власності [1]. Однак на підзаконному рівні воно все таки має певну регламентацію та тіс-
но пов’язується із торгівельною маркою. Наприклад, зазначено, що «порушенням прав власника 
свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах (товарних) знаків та 
позначень» [2]. Це, в свою чергу, поляризує розуміння дефініції доменного імені у контексті права 
інтелектуальної власності.

Зокрема, згідно з законодавством доменне ім’я — це ім’я, що використовується для адресації 
комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті [2]. 

Таким чином, «доменне ім’я не є об’єктом права власності у традиційному юридичному ро-
зумінні, оскільки воно не може бути у власності будь-якої особи, а закріплюється (делегуєть-
ся) заінтересованому учаснику інформаційного обміну та має позначати відповідні сайти для їх 
ідентифікації у мережі Інтернет. Тому власник доменного імені не отримує ніякого документа 
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вста новленого державного зразка, який би підтверджував його право власності» [3]. Разом із тим 
держава спершу делегує повноваження щодо врегулювання питань, пов’язаних із доменними іме-
нами, об’єднанню підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернету — «Україн-
ському мережевому інформаційному центру» — на підставі відповідної Постанови Кабінету Міні-
стрів України та угоди між об’єднанням і Державним комітетом зв’язку та інформатизації України 
[4; 5]. Однак згодом держава повертає собі координуючу роль у цьому питанні на підставі нової 
угоди, де її представляє Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації Украї-
ни [6].

Однак наукова розробка юридичної природи доменного імені дозволяє визначити його як са-
мостійний об’єкт права інтелектуальної власності. На підтвердження цього наводиться перелік 
відповідних ознак доменних імен та інших аргументів. Зокрема, такі ознаки конкретизуються у 
самому визначенні: «доменне ім’я зовні являє собою текстову стрічку довжиною до 255 знаків, що 
розділена комами на частини довжиною до 63 знаків і яка складається з букв та цифр латинського 
алфавіту», а також у прямому їх переліку: 1) нематеріальний характер доменних імен; 2) виключ-
ний характер доменних імен; 3) міжнародний характер використання доменних імен, що не може 
бути обмежений кордонами певної країни. Саме на основі цих ознак, а також того, що юридична 
природа права інтелектуальної власності властива приватноправовим відносинам, робиться при-
пущення про можливість віднесення доменних імен до об’єктів такого права [7, с. 8, 10].

Поділяючи цю думку, інші дослідники зазначають, що його «можна розглядати в об’єктивному 
та суб’єктивному значенні; зокрема, в об’єктивному розумінні право на доменне ім’я являє со-
бою систему правових норм, які встановлюють спеціальний юридичний режим функціонування 
доменного імені, а у суб’єктивному розумінні — систему можливостей, які відповідно до чинного 
законодавства надаються володільцю доменного імені з точки зору його використання та захис-
ту» [8, с. 3].

Отже, на національному рівні відповідальним за координацію адміністрування адресного про-
стору національного сегмента мережі Інтернет лежить на учасниках зазначених вище угод, яким, 
у свою чергу, повноваження Адміністратора (національного) домену делеговані рішенням Інтер-
нет корпорації з присвоєння імен та номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 
ICANN), за заявкою, підтриманою Урядом. 

Однак на міжнародному рівні не врегульовано питання взаємодії національних правових сис-
тем у випадку порушення прав на доменні імена, що детермінує виникнення відповідних прога-
лин у правовому регулюванні цього питання на транснаціональному рівні.

Підсумовуючи, можна визначити коло основних проблем у питанні правового регулювання 
відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією суб’єктивного права на доменне ім’я: 1) відсут-
ність одностайності у розумінні юридичної природи, достатньої регламентації доменних імен 
як об’єкта права інтелектуальної власності на всіх рівнях: законодавчому, доктринальному та 
практичному; 2) складність кореляції юрисдикції у питанні регулювання відносин, пов’язаних 
із реалі зацією суб’єктивного права на доменне ім’я; 3) відсутність усталеної та узгодженої сис-
теми міжнародних інститутів, які б забезпечували прозорий та формально-визначений порядок 
використання суб’єктивних прав на доменне ім’я; 4) складність визначення судових прецедентів 
щодо порушення прав на інтелектуальну власність у зв’язку з відсутністю законодавчого закріп-
лення технологій отримання доказів, які б засвідчували факти такого порушення; 5) відсутність 
законодавчого визначення підстав визнання порушення права на доменне ім’я та застосування 
юридичної відповідальності.

Таким чином, на нашу думку, проблема охорони права на доменне ім’я має комплексний ха-
рактер, вирішення якої потребує здійснення систематичних заходів як юридичного, так і орга-
нізаційного характеру. Зокрема, на юридичному рівні: визначення дефініції права на доменне 
ім’я як об’єкта права інтелектуальної власності, розробка механізму правового врегулювання сус-
пільних відносин, пов’язаних із його реалізацією, вироблення норм міжнародного публічного та 
міжнародного приватного права для створення доконаного механізму охорони права на домен-
не ім’я; на організаційному рівні: підвищення координації між національними та міжнародними 
інсти тутами, які беруть участь у забезпеченні захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
зокрема й на доменне ім’я. 
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Андрусенко О. м. право на доменне ім’я: проблеми розуміння і реалізації
Стаття присвячена розгляду підходів до визначення права на доменне ім’я як об’єкта права інтелек-

туальної власності, а також особливостям правового регулювання суспільних відносин, що виникають 
з приводу реалізації такого права на національному та міжнародному рівнях.

Ключові слова: доменне ім’я, об’єкт права інтелектуальної власності, Інтернет.

Андрусенко Е. н. право на доменное имя: проблемы понимания и реализации
Статья посвящена рассмотрению подходов к определению права на доменное имя, а также осо-

бенностям правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с реализацией 
такого права на международном и национальном уровне.

Ключевые слова: доменное имя, объект права интеллектуальной собственности, Интернет.

Andrusenko O. Domain name: problems in perception and realisation
The article considers approaches to defining the right to domain name, as well as the peculiarities of legal 

regulation of social relations arising in connection with the exercise of such rights at the international and 
national level.

Key words: domain name, object of intellectual property rights, Internet.
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Втілення цивільно-правових приписів у життя, тобто реалізація норм цивільного права, поро-
джує необхідність з’ясування їх змісту. У той же час правильне тлумачення цивільно-право-

вих норм є важливою і необхідною умовою їх належного застосування.
У загальній теорії права розроблено базові підходи до тлумачення норм, але вони не врахо-

вують властивостей тієї чи іншої галузі права. Отже, необхідним є вироблення таких підходів до 
тлумачення цивільно-правових норм, які будуть враховувати особливості самого цивільного права. 

Передусім мається на увазі широта сфери дії цивільного права — від відносин фізичних осіб 
майнового та немайнового характеру до відносин на промисловому ринку. Це веде до обширності 
і складності цивільного законодавства та реалізації його норм. 

На викладення норм цивільного законодавства та їх зміст значною мірою впливає те, що тер-
мінологія, яка застосовується при цьому, має глибокі історичні корені і стійкі правові традиції 
(ще з права Римської імперії). Римське право свого часу сформулювало як саме найменування 
«цивільне право», так і певну частину основних понять і термінів.

Ще одним моментом, визначальним для здійснення тлумачення, є особливості викладення 
нормативного матеріалу в цивільному праві, які обумовлюються методом правового регулюван-
ня, що включає визначений набір прийомів і засобів правової дії на складові предмета галузі, і має 
такі характеристики: 

• рівність учасників цивільних відносин; 
• диспозитивність багатьох норм, особливо у сфері зобов’язань;
• захист порушених прав за допомогою дії не на особу правопорушника, а на його майно (най-

більш поширений спосіб захисту — компенсація — відшкодування збитків, сплата неустойки, 
пені, штрафу);

• надання потерпілій стороні судового захисту при порушенні прав (здійснюється у встанов-
лених законом процесуальних формах і за участю сторін цивільних відносин або їх представників, 
що робить сторони більш вільними в реалізації своїх прав та їх захисті).

Необхідність тлумачення цивільно-правових норм також спричинена особливістю зовніш-
нього оформлення будь-яких норм права. У цьому аспекті правильною, на наше переконання, є 
думка С. Алексєєва про те, що необхідність тлумачення правового акта випливає з тих самих при-
чин, які обумовлюють необхідність тлумачення будь-якої форми мови [1, с. 291–292]. З’ясування 
будь-якого тексту вимагає певної розумової діяльності, тобто дій із розпізнавання знакової систе-
ми — слів, речень, їх логічного зв’язку.

До цього слід додати, що норми права формуються і фіксуються через слова та їх поєднання, 
які використовуються законодавцем, проте «логічні форми не тотожні граматичним, логіка не 
зливається з граматикою» [2, с. 170]. 

У поєднанні цих двох аспектів виникла юридична проблема — полісемія (від грец. πολυσημίς — 
багатозначний), коли термін цивільного права має відмінне значення в інших правових сферах. 
Ця проблема передусім вирішується через розміщення у цивільних нормативних актах розділів, 
що містять перелік термінів, де дається визначення терміна конкретно для акта, а в інших ви-
падках він може мати інше трактування. Слід зазначити, що полісемія у цивільно-правових від-
носинах трапляється досить часто, що не є нормальним явищем, а робить процес правореалізації 
менш ефективним. 
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Так, згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) неустойкою (штрафом, 
пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі пору-
шення боржником зобов’язання. Якщо боржник зобов’язаний відшкодувати кредиторові збитки, 
то залежно від співвідношення збитків і неустойки виникає штрафна, залікова, альтернативна 
або виняткова неустойка. Проте поняття «неустойка» у ст. 624 ЦК України в іншому сенсі (як 
співвідношення) не наводиться, адже законодавець не може в одному законодавчому акті дати 
два легальних визначення. 

Отже, навіть у межах цивільного права термін «неустойка» тлумачиться з двох позицій: влас-
не неустойка (штраф, пеня) і співвідношення між неустойкою і збитками. У той же час вказана 
стаття Кодексу містить три значення: саме неустойка, пеня і штраф, які також трактуються як 
неустойка: «Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або не-
належно виконаного зобов’язання»;«Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання».

Як приклад ще можна навести трактування у цивілістиці термінів «речове право» та «право 
власності», які однаково використовуються у двох значеннях, та зумовлюють необхідність роз-
гляду цих категорій в об’єктивному і суб’єктивному сенсах. 

Таким чином, можна говорити про багатоаспектність трактування деяких термінів навіть у 
межах одного правового поля, зокрема в площині цивільного простору.

Ефективність цивільного законодавства багато в чому визначається здатністю закону адек-
ватно регулювати процеси, що відбуваються у суспільстві, тому цивільно-правовому регулю-
ванню, як і будь-якому правовому, властива формальна визначеність. Ясність і конкретність 
цивільно-правової норми має велике практичне значення. Проте для забезпечення гнучкості 
правового регулювання законодавець вимушений вдаватися до широкого використання такого 
прийому юридичної техніки, як включення у текст цивільно-правових норм оціночних понять, 
що призводить до необхідності адекватного тлумачення. Використання оціночних понять дає 
можливість суб’єкту права реагувати на відповідні соціально-значущі зміни, що відбуваються 
в явищах, описаних за їх допомогою, враховувати особливості відповідних правових конструк-
цій загалом і в кожній конкретній ситуації окремо. Проте операція з оціночними поняттями 
являє собою певну складність у практиці їх реалізації, у зв’язку з чим проблема використання 
оціночних понять цивільного права є однією з основних проблем застосування цивільного за-
конодавства. 

Дію цивільно-правових норм з оціночними поняттями не можна сприймати лише як діяль-
ність зі створення норм права. Враховуючи те, що оціночні поняття цивільного права орієнтовані 
на регулювання правозастосовної діяльності, велике практичне значення має аналіз функціо-
нальних особливостей оціночних понять, що обумовлюють специфіку процесу їх застосування. 
Принципова особливість механізму правового регулювання з використанням цивільно-правових 
норм, що містять оціночні поняття, обумовлена тим, що зміст його визначається емпіричним 
шляхом. Використовуючи такі поняття, законодавець надає правозастовнику свободу в їх інтер-
претації шляхом наповнення змістом залежно від конкретних обставин. Адресат цивільно-право-
вої норми з оціночним поняттям стикається з ситуацією, коли ця норма має декілька варіантів. 
У зв’язку з цим є актуальним аналіз механізму пізнання змісту оціночного поняття, виявлення 
чинників, що визначають розсуд правозастосувача. Вказане з очевидністю свідчить про необхід-
ність вивчення питання про особливості процесу застосування цивільно-правових норм з оці-
ночними поняттями. Серед питань, які вимагають глибокого осмислення, важливе місце займає 
змістовний аналіз цивільно-правових норм з використанням оціночних понять, що отримали 
найбільше практичне застосування, а саме — істотність, звичайність, розумність, сумлінність, 
виявлення їх інтерпретаційних характеристик [3, с. 5]. 

Процес пізнання цивільно-правової норми, як доведено під час дослідження, являє собою  
єдність двох взаємодоповнюючих, але не тотожних за змістом, функціями і цілями процесів: тлу-
мачення (як системи процесів з’ясування і роз’яснення) і конкретизації. 

Позиції щодо розмежування цих понять дотримується і Б. Малишев, вважаючи, що тлумачен-
ня норм права — це лише роз’яснення закону в доступніших і розгорнутіших формулюваннях, а 
процес конкретизації права привносить до норми закону певну новизну [4, с. 24–25]. 
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С. Братусь й А. Венгеров також наголошують на тісному взаємозв’язку конкретизації та тлума-
чення права, визнаючи їх різними явищами через те, що судова практика є результатом тлумачен-
ня норм права в процесі їх застосування судом при вирішенні конкретних справ, а ці результати 
розкривають і поглиблюють зміст норми, конкретизують її у формі правоположень. Отже, тлу-
мачення — необхідна передумова акта застосування закону, конкретизація — необхідний компо-
нент цього застосування [5, с. 23]. 

Проте деякі автори включають до змісту тлумачення права інтерпретацію [6, с. 500–501], під 
якою розуміють лише визначення обсягу тлумачення. У той час як смислове значення інтерпре-
тації набагато ширше і значною мірою кореспондує за рівнозначністю з категорією тлумачен-
ня. Так, А. Киракосян об’єднує ці поняття: «Тлумачення (Auslegung, Deutung), або інтерпретація 
(interpretation), — це інтелектуально-вольова діяльність, спрямована на встановлення точного 
сенсу правової норми, розкриття вираженої в ній волі законодавця» [7, с. 27]. На нашу думку, 
тлумачення норм цивільного права повинне здійснюватися через інтерпретацію принципів та 
елементів цивільного права, встановлення їх взаємозв’язків.

Правозастосовна невизначеність цивільно-правових норм викликає необхідність конкретиза-
ції для визначення змістовного елементу поняття. Але слід враховувати, що конкретизацію мож-
на вважати правозастосовною лише відносно конкретної ситуації, оскільки в іншій сенс та зміст 
цивільно-правової норми може бути конкретизований іншим чином.

На думку О. Николайчук, конкретизація є також основним завданням й особливим правовим 
засобом системного тлумачення оцінної норми цивільного права [8, с. 12]. Одночасно системне 
тлумачення виступає одним із головних методів конкретизації, а нерідко й офіційним резуль-
татом завершеного процесу конкретизації оціночної норми. Науковець вважає, що конкретиза-
ція — це більшою мірою узагальнююче родове поняття, що означає спеціально-юридичну діяль-
ність, яка має місце в правотворчості, правозастосуванні, в процесі інтерпретації оціночних норм 
цивільного права.

Отже, з’ясування — необхідний елемент тлумачення, коли суб’єкт права тлумачить норму з 
метою її застосування, а роз’яснення — другий елемент, який застосовує логічно обґрунтовану 
аргументацію висновків, отриманих під час пізнання права.

Подальший аналіз показав, що нині не існує визначення тлумачення цивільно-правових норм. 
Юристи, як практики, так і теоретики, користуються переважно загальним поняттям тлумачення 
правової норми, виробленим теорією права, або опосередковано застосовують загальне визна-
чення в цивільній галузі. 

Так, П. Рабінович зазначає: «Тлумачення правової норми (включаючи і цивільно-правову) — 
це діяльність із з’ясування або роз’яснення (інтерпретації) її змісту з метою правильного застосу-
вання і реалізації останньої» [9, с. 141].

На думку В. Карабань, для науки цивільного права було б придатним те розуміння поняття 
«тлумачення», яке сформувалося у теорії права [10, с. 193]. Але воно, з одного боку, зводиться до 
з’ясування та роз’яснення змісту актів законодавства, а з другого — невиправдано ускладнюєть-
ся шляхом включення до визначення цього поняття мети підвищення ефективності правового 
регулювання. Суб’єкт тлумачення не повинен думати про ефективність правового регулювання. 
У протилежному випадку він не зможе дати адекватне тлумачення акта законодавства. У сфері ци-
вільного права особливо помітна значна різниця між положеннями акта законодавства і правовою 
нормою та між цими двома явищами і поняттями, які їх визначають. Це пов’язано зі складністю 
цивільних відносин, що практично виключає можливість повного викладення в одному положенні 
акта цивільного законодавства правової норми. З огляду на це науковець вважає неприйнятним за-
позичення наукою цивільного права традиційного для теорії права поняття «тлумачення правових 
норм», а прийнятним лише остільки, оскільки воно визнається менш широким поняттям стосовно 
поняття «тлумачення актів цивільного законодавства». Автор визначає його як виявлення поло-
жень актів законодавства, що поширюються на певні правовідносини, конструювання на їх підставі 
норм цивільного права, з’ясування змісту, їх обґрунтування. 

Значна частина науковців під тлумаченням цивільно-правових норм розуміє з’ясування змісту 
норми шляхом усунення виявлених у ній неточностей і неясностей [11–12; 13, 47; 14]. Або дають ви-
значення через обґрунтування необхідності тлумачення, наприклад, А. Діденко вважає, що про-
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цес правозастосування пов’язаний як з оцінкою фактичних обставин, так і з’ясуванням змісту за-
стосовуваних до цих обставин правових норм, яке передбачає необхідність тлумачення правових 
норм [15, с. 46]. 

Схожої позиції дотримується Е. Суханов, вважаючи, що при застосуванні конкретної норми 
цивільного права необхідно чітко уяснити її сенс і зміст, для чого є різні прийоми (способи) тлу-
мачення її тексту, які допомагають усунути неясності, що виникли в його розумінні [16, с. 48 ].

Тлумачення права є процесом опосередкованого пізнання, яке здійснюється у формі понять, 
суджень, висновків тощо. Зрозуміти сенс цивільно-правової норми неможливо поза діяльністю 
із її пояснення, тобто розкриття змісту, так само як неможливо уявити роз’яснення цивільно-
правової норми без попереднього процесу пізнання. З’ясування і роз’яснення — дві діалектично 
взаємопов’язані сторони процесу тлумачення. Тому в процесі роз’яснення цивільно-правових 
норм можуть бути використані різні прийоми і способи пізнання та інтерпретації правових норм. 
Зокрема, разом із вказаними раніше способами та прийомами з’ясування відносно цивільної га-
лузі можна застосовувати: реконструювання правових норм, конкретизацію, доведення, ілюстра-
цію, спростування тез тощо [17, с. 16].

На початковій стадії процесу тлумачення цивільно-правових норм необхідно з’ясувати право-
ву силу (дію) і сферу її застосування. 

Так, дата введення у дію визначається в нормативно-правовому акті або згідно із загальни-
ми правилами набуття чинності нормативних актів у цивільному праві. За загальноприйнятим 
правилом закон зворотної сили не має, проте з цього правила, за прямою вказівкою закону, до-
пускаються виключення. Деякі такі виключення передбачені в законах про введення у дію деяких 
частин ЦК України.

Узагальнюючи наведені в юридичній літературі значення тлумачення права, можна вивести 
такі значення тлумачення цивільно-правових норм:

1. Норми цивільного права, що містяться у нормативних актах, виражаються за допомогою 
формулювань, фраз, виразів, окремих слів, пов’язаних між собою за правилами мови. У зв’язку з 
цим потрібна розумова діяльність, щоб пізнати логічний зв’язок між ними;

2. Вкладання волі законодавця у нормативний правовий акт у галузі цивільного права від-
бувається за допомогою прийомів юридичної техніки з використанням спеціальної юридичної 
термінології, юридичних конструкцій і відсилань. Усе це говорить про необхідність володіння 
спеціальними знаннями у цій галузі;

3. Законодавець вимушений, видаючи норму цивільного права, формулювати її так, щоб вона 
регулювала широке коло відносин, які мають один і той самий характер. Це говорить про норма-
тивність права, яка проявляється у тому, що воно має абстрактний характер. Тому під час реалі-
зації цивільно-правових норм з’являється необхідність конкретизувати певні елементи норми, 
які виражені в загальній та абстрактній формі, щоб пристосувати її зміст до конкретних ситуацій;

4. Недосконалість законодавчої техніки викликає необхідність застосування процедури тлу-
мачення;

5. Системність цивільно-правових норм обумовлює послідовність у тлумаченні — тлумачен-
ня однієї норми веде до необхідності визначення пов’язаної з нею норми, тому що істинний 
сенс нормативного припису, що піддається тлумаченню, буде зрозумілий тільки після розгляду 
взаємозв’язаних норм.

З одного боку, основні ознаки і властивості тлумачення цивільно-правових норм відображають 
головні галузеві особливості правового регулювання цивільних норм та інтерпретаційної діяль-
ності і критерії встановлення неточностей та пропусків у цивільному законодавстві і процесі за-
стосування норм цивільного права, з другого — є одночасно елементами й об’єктами тлумачення.

Загалом значення тлумачення цивільно-правових норм можна узагальнити в три послідовні 
напрями:

• компенсація технічних неясностей, неточностей і заповнення пропусків цивільно-правових 
норм;

• інтерпретація узагальнених правових понять у цілях правореалізації;
• включення до цивільно-правових норм загальновизнаних принципів гуманності, дотриман-

ня і захисту прав людини, справедливості.
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Перший напрям має місце у випадку виявлення прогалин і неточностей цивільно-правових норм, 
інші є загальнообов’язковими і завжди використовуються при застосуванні цивільного права.

Таким чином, тлумачення цивільно-правової норми є процесом з’ясування її змісту (сенсу) 
через усунення виявлених у ній незрозумілих моментів, які виникають через низку обставин, 
зокрема через стислість формулювань нормативно-правового акта, що обумовлено самою його 
природою, через появу нових суспільних відносин і життєвих фактів, що не знаходять точних 
словесних описів у нормативно-правових актах, тощо. Ці проблеми вирішуються за допомогою 
різних видів тлумачення цивільно-правових норм. 

Тлумачення цивільно-правових норм є необхідним об’єктивним процесом реалізації меха-
нізму правового регламентування, перш за все забезпечуючи повне і точне розкриття функцій 
цивільно-правових актів та інших елементів правової системи. Воно дає змогу забезпечити ви-
рішення цивільних справ, дотримуючись конституційних принципів.
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Антошкіна в. К. Тлумачення цивільно-правових норм: поняття, особливості, передумови
Стаття присвячена проблемам тлумачення цивільно-правових норм. Визначаються особливості 

цивільного права та їхній вплив на процес тлумачення. 
Ключові слова: тлумачення цивільно-правових норм, оціночні поняття, інтерпретація норм права. 

Антошкина в. К. Толкование гражданско-правовых норм: понятие, особенности, предпосылки
Статья посвящена проблемам толкования гражданско-правовых норм. Определяются особенности 

гражданского права и их влияние на процесс толкования.
Ключевые слова: толкование гражданско-правовых норм, оценочные понятия, интерпретация норм 

права.

Antoshkina V. Interpretation of civil law: concept, features, prerequisites
This article is devoted to problems of interpretation of civil law. The paper defined the features of civil law 

and how they affect the process of interpretation.
Key words: interpretation of civil law, concept evaluation, interpretation of the law.
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пИТАннЯ ЄДнОСТІ СУДОвОЇ пРАКТИКИ  
в КОнТЕКСТІ ЄвРОпЕЙСьКОГО ДОСвІДУ

Однією з важливих складових побудови в Україні правової демократичної держави є запрова-
дження ефективного та справедливого правосуддя, що відповідатиме кращим європейським 

і міжнародним стандартам. Відповідні передумови для цього створені Конституцією України, в 
якій, зокрема, людина визнається найвищою соціальною цінністю, закріплюється можливість 
судового захисту її прав і свобод, створена відповідна система такого захисту та проголошується 
панування у державі принципу верховенства права [1]. Саме через призму реалізації в судовій 
діяль ності принципу верховенства права, складовим елементом якого виступає принцип право-
вої визначеності, який впливає на визначення мети та змісту судових рішень, слід розглядати таке 
правове явище, як єдність судової практики. Однакова судова практика є важливим показником 
реалізації в країні конституційного принципу рівності всіх громадян перед законом і судом, що 
створює підвалини для усунення корупції в судовій системі та сприяє росту довіри громадян до 
суду і суддів. 

Вважається, що саме в судовій практиці Давнього Риму з’явилася перша згадка про принцип 
правової визначеності — res judicata, переклад якого з латині означає «вирішена справа», або 
«справа, за якою вже винесено рішення» [2]. Аналізуючи стан справ у судовій системі України, не 
можна не погодитися з М. Козюброю, який звертає увагу на те, що попри набуття верховенством 
права характеру глобального ідеалу, єдність у його розумінні відсутня [3]. Відсутня така єдність 
перш за все у правозастосовній діяльності, свідченням чого є практика діяльності вітчизняних 
судів. Це стосується, зокрема, і прямої дії норм Конституції України при вирішенні питань су-
дового захисту прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб, підтвердженням чого може 
бути правова позиція колегії суддів Вищого господарського суду України, яка у своєї постанові 
від 16 серпня 2001 р. № 6/98-24/433 зазначила, що «посилання заявника на те, що позивачем та 
судом були порушені норми Конституції, є безпідставними, оскільки норми Конституції України 
є нормами прямої дії тільки в тих правовідносинах, які вона безпосередньо регулює. Господар-
ські, бюджетні, податкові правовідносини, тобто правовідносини між відповідачем, податковими 
органами та договірними контрагентами регулюються спеціальними законами: “Про підприєм-
ництво”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про металобрухт”, “Про 
державну податкову службу в Україні”, ЦК України, податковим законодавством тощо”» [4]. 

Слід зазначити, що наявність у державі єдиних підходів до розгляду та вирішення судових 
справ є показником не тільки якості й ефективності правосуддя загалом, а й індикатором чіткос-
ті та пов ноти національного законодавства і невід’ємним компонентом стабільності правового 
регулювання правовідносин щодо захисту прав людини і громадянина у державі. Цілком спра-
ведливим є твердження, що «єдність судової практики — є одна із основних цінностей право-
вої системи, до втілення якої повинні прагнути усі — від політиків до суддів вищих судів, якщо 
вони дійсно щиро переконані у реальності, а не ефемерності принципу верховенства права та 
дбають про повагу до судової влади та про державу, що керована принципом верховенства права» 
[5, с. 559]. Конституційний Суд України (далі — КСУ) у Рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп 
у справі за конституційним поданням Верховного Суду України (далі — ВСУ) щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа 
про призначення судом більш м’якого покарання) зазначив, що верховенство права — «це пану-
вання права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та 
правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті перед-
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усім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства 
права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 
інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспіль-
ством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою діс-
тала відображення в Конституції України» [6].

Питання дослідження проблем ефективності та якості судового захисту прав людини тривалий 
час є актуальними як в Україні, так і за її межами. Аналіз юридичної літератури з питань забезпе-
чення єдності судової практики засвідчує, що ці питання знайшли відображення у працях таких 
українських учених, як Ю. Битяк, В. Бринцев, С. Головатий, Ю. Грошевий, М. Козюбра, Л. Луць, 
І. Назаров, Н. Оніщенко, С. Погребняк, О. Пушкіна, Я. Романюк, М. Савенко, М. Савчин, А. Се-
ліванов, В. Тацій, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, І. Юревич та інших, та зарубіжних, таких як 
Р. Алексі, М. Алгеро, В. Анішіна, А. Барак, У. Бернам, Р. Дворкін, Р. Дрейєр, І. Бічковічс, В. Ва-
ланчус, М. Вітрук, Т. Линдмарк, В. Лебедєв, М. Мархгейм, Ф. Маццотта, І. Петрухін, М. Таруффо, 
М. Тропер, Л. Терехова, Н. Чепурнова та ін.

Правова природа визначення поняття єдності судової практики безпосередньо пов’язана з ме-
ханізмом судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, важливою скла-
довою якого є наявність у державі необхідних правових підвалин для здійснення справедливого 
правосуддя, якісного матеріального і процесуального законодавства. Саме наявність у державі 
якісного законодавства та єдність судів при його застосуванні утворюють у ній стан правової без-
пеки, впевненість в ефективності та дієвості судового захисту прав людини. Правознавці ще до-
радянської доби зазначали, що «однією з головних умов правосуддя є застосування законів до 
всіх однаково, а це неможливо без однакової судової практики» [7]. І. Покровський наголошував, 
що «одне з перших і найбільш суттєвих вимог, які ставляться до права людської особистості, що 
розвивається, є вимога визначеності правових норм. Якщо кожна людина повинна підкорятися 
праву, якщо вона повинна пристосовувати свою поведінку до його вимог, то напевно, що першою 
умовою впорядкованого суспільного життя виступає визначеність цих вимог» [8, с. 89]. 

Ратифікувавши Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), Україна взяла на себе обов’язок забезпе-
чити громадянам ефективну реалізацію гарантованих цією Конвенцією права на справедливий 
суд та підтвердила свою готовність слідувати загальновизнаним принципам побудови правової 
та судової систем. У процесі виконання цього обов’язку увага відповідальних державних інститу-
цій спрямовується передусім на стратегічне бачення моделі судової системи загалом, визначення 
елементів ефективності системи судочинства, одним з яких виступає забезпечення єдності судо-
вої практики. європейський суд з прав людини (далі — єСПЛ) звертає увагу на відповідальність 
держав — учасниць Конвенції за утворення саме таких правових систем, в яких не допускається 
прийняття суперечливих судових рішень. Відповідно до практики єСПЛ відсутність механізму 
щодо забезпечення узгодженості практики національних судів утворює стан постійної правової 
невизначеності, що є порушенням права на справедливий суд, визначеного в п. 1 ст. 6 єКПЛ 
[9]. Суддя ВСУ Г. Канигіна під час свого виступу на міжнародному симпозіумі «Забезпечення 
єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013–2014 років в Україні», 
який проходив 24–25 жовтня 2014 р. у м. Львові, звернула увагу на те, що «розбалансованість су-
дової системи, відсутність умов для зміцнення єдності судової практики, неякісні закони — все 
це утворює умови для втручання політиків у судову діяльність, узурпації деякими посадовцями 
влади чи окремо взятої складової державної влади. Порушення принципу верховенства права та 
права громадян на справедливий суд. Підтвердженням цього можуть слугувати й події в Україні 
2013–2014 рр.» [10]. 

Аналіз чинного законодавства України та національної юридичної літератури свідчить про від-
сутність однакових підходів при нормативному визначенні поняття єдності судової практики, що 
не додає впевненості в успішному його правозастосуванні. Проблеми у правозастосуванні ство-
рює і нечітке формулювання норми закону. Так, у ч. 2 ст. 13 Закону України від 7 липня 2010 р. 
«Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що «обов’язковість (преюдиційність) судових рі-
шень для інших судів визначається процесуальним законом» [11]. У процесуальних законах (див., 
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наприклад, ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України)) [12] 
передбачено, що судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, процесуальних 
законів та міжнародних договорів України. Лише «рішення Верховного Суду України, прийняте 
за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосу-
вання судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних 
правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у сво-
їй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів Укра-
їни. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду 
України» (див., наприклад, ст. 2442 КАС України, ст. 11128 Господарського процесуального кодексу 
України, ст. 458 Кримінального процесуального кодексу України). Незважаючи на те, що ВСУ є 
найвищим судовим органом у державі, він не наділений повноваженнями щодо забезпечення од-
накового застосування норм процесуального права. Також при здійсненні судочинства, зокрема 
Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України, виникають труднощі при 
визначеності ознак подібності правовідносин — можливо, це робити за всіма ознаками злочину 
в оскарженому та порівняльному рішеннях чи тільки за об’єктивною або суб’єктивною стороною 
або за суб’єктами тощо. Виникає також запитання: а чи можна взагалі порівнювати правильність 
застосування норм матеріального права, якщо подібні обставини кваліфіковані різними нормами 
(наприклад, за ч. 2 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, та ч. 2 
ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України)? Цікавим є те, що на відміну від інших 
процесуальних законів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 8 КАС України адміністративні суди засто-
совують принцип верховенства права з урахуванням судової практики єСПЛ. Разом із цим у ст. 
17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав 
людини» зазначається, що «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 
джерело права» [13]. 

Також слід зазначити, що в чинному законодавстві України відсутня норма щодо обов’язковості 
рішень вищих спеціалізованих судів, які є судами касаційної інстанції, від діяльності яких не в 
останню чергу залежить єдність судової практики у відповідній судовій юрисдикції; вони, зокре-
ма, мають лише повноваження за результатами узагальнення судової практики давати роз’яснення 
рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при 
вирішенні справ відповідної судової юрисдикції у формі постанов пленумів. Це певною мірою не 
відповідає досвіду європейських країн романо-германського права, де саме від діяльності каса-
ційних (ревізійних) судів залежить стан єдності правозастосування.

Деякі вчені справедливо вважають, що крім вимоги щодо якості закону, тобто вимоги щодо його 
відповідності принципу верховенству права взагалі (загальний принцип відповідності верховенству 
права), закони повинні відповідати також таким логічно-наслідковими вимогам, як: а) закон має 
бути достатньою мірою адекватно зрозумілим (принцип доступності змісту закону); б) норма зако-
ну не може розглядатись як «право», якщо її не сформульовано достатньо чітко, яка дає громадяни-
нові змогу регулювати свою поведінку (принцип передбачуваності) [14, с. 1184–1185].

Що стосується юридичної літератури, то тут також немає однакових підходів, оскільки одні 
автори розглядають поняття судової практики у вузькому значенні, розуміючи його як матеріалі-
зовані результати розгляду судової справи, оформлені як правові положення, на підставі яких ви-
рішено спірне питання і які переконливо свідчать про єдино правильний обраний судом підхід і є 
орієнтиром для вирішення аналогічних спірних ситуацій [15, с. 51], а інші — розглядають поняття 
судової практики у більш широкому його значенні, розуміючи під ним такий різновид юридичної 
практики, що полягає у правозастосовній, інтерпретаційній та правотворчій діяльності судів, яка 
втілюється у певних видах юридичних актів. При цьому вони обґрунтовують такі погляди і тим, 
що у цьому випадку, на їхню думку, поняття судової практики розглядається саме у тому значенні, 
яке надається західною літературою, тобто такою, що має нормативне значення, що виявляється 
у контексті правозастосовної та інтерпретаційної діяльності суддів [16, с. 93; 17, с. 12]. Такі по-
гляди заслуговують на увагу.

Коли йдеться про єдність судової практики в контексті європейського досвіду та її вплив на 
формування правової держави цілком логічним є визначення поняття єдності судової практики 
саме з європейської точки зору. Слід зазначити, що у європейських країнах ставлення до єднос-
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ті судової практики обумовлено перш за все типом національної правової системи: у державах 
романо-германської правової сім’ї, як відомо, судова правотворчість законодавчо не визнана, а 
судовий прецедент не виступає у ролі джерела права; у державах англосаксонської правової сім’ї 
діє доктрина прецедентного права. Але, незважаючи на такі суттєві відмінності правових систем 
європейських країн, останнім часом під впливом процесів глобалізації спостерігається своєрідна 
конвергенція концепції усталеної судової практики (jurisprudence constante) з концепцією преце-
дентного права (stare decisis). Це робиться передусім з метою уніфікації судової практики при ви-
рішенні питань захисту прав людини в країнах європейського Союзу та інших країнах європи. 

єдність судової практики виступає однією з основних цінностей судово-правових систем де-
мократичних країн, оскільки завдяки уніфікації судової практики не тільки забезпечується роз-
гляд звернень громадян і юридичних осіб у розумні строки та зменшується навантаження на суди 
і суддів, а завдяки дії принципу правової визначеності забезпечується прогнозованість судових рі-
шень і справедливість правосуддя, реальна незалежність суддів при здійсненні судочинства. Дійс-
но, якщо судова практика щодо розгляду та вирішення відповідних категорій справ, підтверджена 
рішенням (рішеннями) суду касаційної (ревізійної) інстанції, є у повному обсязі зрозумілою, а 
не хаотичною, тоді і рішення судів нижчого рівня є передбачуваними. Однакове застосування 
законів в аналогічних справах та схожих фактичних обставинах, безумовно, сприяє підвищенню 
авторитету суду в суспільстві. Слід зазначити, що єСПЛ у своїх рішеннях визначає важливість 
концепції jurisprudence constante як для самого Суду (див., наприклад рішення єСПЛ у справі від 
30 березня 2004 р. «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine)) [18], так і звертає увагу на необхідність 
запровадження цієї концепції в країнах — членах Ради європи, особливо при вирішенні питань 
визначення і розвитку змісту правових норм (див., наприклад рішення єСПЛ у справі від 24 квіт-
ня 1990 р. «Круслен проти Франції» (Kruslin v. France)) [19]. 

Разом із цим, говорячи про наявність конвергенційних процесів у правових системах європей-
ських країн у питаннях забезпечення єдності судової практики, не можна казати про повне усу-
нення розбіжностей у вирішенні цих питань у державах із різними правовими системами, зокре-
ма у вирішенні теоретичних проблем запровадження єдиної правової термінології, теоретичних 
та практичних проблем запровадження у судовій діяльності судових прецедентів, забезпечення 
єдиних підходів до визначення єдиних ціннісних критеріїв застосування природного права при 
здійсненні судового тлумачення, однакових підходів до правотворчої функції судів тощо. Так, у 
правовій системі Німеччини, хоча і в окремих випадках законодавчо визначено обов’язковість 
судових рішень для всіх осіб (наприклад, згідно зі ст. 31 Закону про Федеральний Конституційний 
суд передбачено не тільки обов’язковість судових рішень цього Суду для всіх органів державної 
влади Федерації і земель, а й у разі визнання неконституційними положень відповідних зако-
нів — надання таким рішенням Суду сили законів), судові рішення не розглядаються як само-
стійне джерело права [20, с. 312]. У німецькій правовій доктрині поняття прецеденту (prajudiz) 
розу міється у ролі раніше прийнятого судового рішення, як правило, суду ревізійної інстанції, 
яке може стосуватися справи, що розглядається, але не обов’язково може бути застосоване при 
вирішенні подальших справ [21, с. 23]. У правовій доктрині Франції прецедент хоча і розглядаєть-
ся у якості раніше прийнятого рішення «за подібних обставин або у подібній справі» [22, с. 111] 
та у ролі «впливового аргумента» у тому разі, якщо він сформований судом касаційної інстанції, 
але не є визначеним у ролі обов’язкового до застосування раніше прийнятого судового рішення. 
Концепція «усталеної судової практики» (jurisprudence constante) передбачає застосування право-
вого обґрунтування, що було викладене у раніше прийнятому судовому рішенні, як правило, у 
ролі допоміжного аргумента до відповідного законодавчого акта, на підставі вимог якого прийма-
ється судове рішення. Суди Франції не можуть посилатися на jurisprudence constante як на єдину 
підставу прийняття судового рішення. Слід зазначити, що також в Італії, як і у Франції, поси-
лання лише на правила, що сформульовані на основі судової практики, є недостатнім, оскільки 
прецеденту не належить обов’язкова сила, хоча jurisprudence constante і потребує від суддів врахо-
вувати раніше прийняті судові рішення в аналогічних справах з метою підготовки якісного об-
ґрунтування судового рішення. Зазвичай Касаційний суд Італії у своїх рішеннях посилається на 
прийняті раніше власні рішення в аналогічних справах, а суди нижчої інстанції — на відповідні 
рішення Касаційного суду, але судова практика виступає у ролі допоміжних аргументів у порів-
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нянні з нормативно-правовими актами, застосування яких під час здійснення судової діяльності 
є обов’язковим. На думку дослідників судового права Італії, прецеденти Касаційного суду мають 
«фактичну силу» (autorita’ di fatto) [23, с. 140]. В Іспанії судовим органом, який забезпечує єдність 
судової практики, є Верховний суд Королівства Іспанії. У цієї країні законодавчо визначено, що 
прецедентне право (case law) доповнює правову систему через доктрину, що неодноразово під-
тверджена Верховним судом при його тлумаченні й застосуванні законів, звичаїв ділового обо-
роту та загальних правових принципів (див., наприклад ст. 1 Цивільного кодексу Королівства Іс-
панії від 24 липня 1889 р.) [24].

Отже, аналіз досвіду розвинутих демократичних європейських країн стосовно забезпечен-
ня єдності судової практики засвідчує, що вирішення цих питань є неможливим без утворення 
відповідних судових установ, що забезпечують таку єдність. Такими установами є, як правило, 
суди касаційної (ревізійної) інстанції. Враховуючи те, що забезпечення єдності судової практики 
потребує також наявності встановлених чинним законодавством процесуальних засобів впливу, 
зазначені суди повинні мати відповідні касаційні (ревізійні) повноваження, які визначені як на-
ціональним законодавством, так і враховують передовий досвід європейських країн. Як відомо, 
КСУ в своєму Рішенні від 11 березня 2010 р. № 8-рп/2010 у справі за конституційним поданням 
46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», 
«вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції 
України (справа № 1-1/2010) зазначив, що «конституційний статус Верховного Суду України не 
передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рі-
шень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції» [25]. КСУ 
таким чином фактично визнав неконституційним існування в судово-правовій системі країни 
подвійної касації. Але, незважаючи на це рішення КСУ, ВСУ і зараз має законодавчі повноважен-
ня переглядати судові рішення судів касаційної інстанції з мотивів неоднакового застосування 
ними одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, що, на нашу дум-
ку, не відповідає як зазначеному рішенню КСУ, так і не сприяє ефективній дії принципу правової 
визначеності та принципу верховенства права, забезпеченню єдності судової практики в державі. 
Вважаємо, що забезпечити єдність судової практики спроможні і вищі спеціалізовані суди. Так, 
тільки пленумом Вищого адміністративного суду України за десять років процесуальної діяльнос-
ті цього суду було прийнято 57 постанов з актуальних питань діяльності адміністративних судів. 
Для інформування суддів про усталену судову практики створено Базу правових позицій ВСУ та 
Вищого адміністративного суду України [26, с. 15].

Для України, яка зараз проводить конституційну та судово-правову реформи, формування ді-
євого механізму забезпечення єдності судової практики є вкрай важливим. При вдос коналенні 
Конституції України, на нашу думку, необхідно врахувати досвід передових демократичних єв-
ропейських країн, перш за все країн європейського Союзу, щодо побудови національної судової 
системи та передбачити її у вигляді триланкової системи (як у системі загальних, так і спеціалі-
зованих судів), та визначити, що саме суди (суд) касаційної інстанції забезпечують (забезпечує) 
єдність судової практики. З урахуванням національних традицій та досвіду європейських країн, 
зокрема, Німеччини та Франції, вважаємо за можливе розподіл касаційних повноважень між 
ВСУ та вищими (верховними) спеціалізованими судами. Важливим при цьому для забезпечення 
єдності судової практики є створення якісної нормативно-правової бази забезпечення діяльності 
судів, зокрема якісного національного процесуального законодавства, яка давала б змогу також 
оперативно вирішувати і юрисдикційні конфлікти.
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Базов в. п. питання єдності судової практики в контексті європейського досвіду
У статті досліджуються правові питання забезпечення єдності судової практики як одного з важли-

вих елементів здійснення судочинства. Звертається увага на те, що однакова судова практика виступає 
важливим показником дотримання у державі основоположного конституційного принципу рівності 
всіх громадян перед законом і судом та боротьби з корупцією в судовій системі. Досліджується до-
свід забезпечення єдності судової практики в окремих розвинутих європейських країнах (Німеччині, 
Франції, Італії, Іспанії). Звертається увага на те, що саме касаційним (ревізійним) судам у державах 
належить важлива роль у забезпеченні єдності судової практики. Проаналізовано практику євро-
пейського суду з прав людини із вказаного питання. Запропоновано зміни до чинного законодавства 
України, зокрема внесення змін та доповнень до Конституції України, з метою вдосконалення судово-
правової системи України, вдосконалення судової системи судового захисту прав людини і громадя-
нина з урахуванням досвіду демократичних європейських країн, зокрема країн європейського Союзу. 

Ключові слова: судова система, права людини, єдність судової практики, європейський досвід.

Базов в. п. вопросы единства судебной практики в контексте европейского опыта
В статье исследуются правовые вопросы обеспечения единства судебной практики как одного 

из важных элементов осуществления судопроизводства. Обращается внимание на то, что одинако-
вая судебная практика выступает важным показателем соблюдения в государстве основополагаю-
щего конституционного принципа равенства всех граждан перед законом и судом, а также борьбы 
с коррупцией в судебной системе. Исследуется опыт обеспечения судебной практики в отдельных 
развитых европейских странах (Германии, Франции, Италии, Испании). Обращается внимание на 
то, что кассационным (ревизионным) судам в государствах принадлежит важная роль в обеспечении 
единства судебной практики. Дан анализ практики Европейского суду по правам человека по данному 
вопросу. Предложены изменения в действующее законодательство, в частности изменения и допол-
нения в Конституцию Украины, с целью совершенствования судебно-правовой системы судебной 
защиты прав человека и гражданина с учетом опыта демократических европейских государств, в част-
ности государств Европейского Союза.

Ключевые слова: судебная система, права человека, единство судебной практики, европейский опыт.

Bazov V. The question of unity of judicial practice in the context of European experience
The article deals with the legal problems of supporting judicial practice as one of the most important elements 

to conduct proceeding. The identical legal precedents are important indicator of adherencing in the community 
the basic constitutional principle of equality of all citizens before the law and court and anticorruption efforts 
in the court system. The experience of supplying the unity of the precedents in separate developed European 
countries is investigating. The attention is paid to cassational court (court of review) which play an important 
role in supporting the unity of precedents. The practice of ESPL was analyzed. A change in law in force was 
offered, especially amend and make supplements to the Constitution of Ukraine to improve judicial and legal 
system in Ukraine and to improve the court system of protection of human rights taking into consideration the 
experience of democratic countries such as European Union. 

Key words: the judicial system, the human rights, the unity of judicial practice, the Europian experience.
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пРАвОвЕ РЕГУлЮвАннЯ мОнІТОРИнГУ  
СІльСьКИх ТЕРИТОРІЙ

У радянські часи розвиток сільських територій залежав від існування колгоспів та радгоспів. 
Вони були великими товаровиробниками, які забезпечували економічний та соціальний роз-

виток сільських територій. Населення, яке проживало там, умовно можна було поділити на дві 
великі групи. Першу групу становили працівники колгоспів та радгоспів. Другу — працівники 
соціальної сфери села, які обслуговували інтереси зайнятих на роботі в колгоспах та радгоспах. 
Ними були викладачі, бібліотекарі, лікарі тощо. Об’єкти житлово-комунального господарства, 
розташовані в межах сільських територій, — житлові будинки, школи, дитячі садки, будинки 
культури тощо перебували на балансі колгоспів та радгоспів. Держава здійснювала централізова-
не управління діяльністю в усіх сферах суспільного життя, існувала планова економіка.

З проголошенням незалежності України розпочалася земельна реформа. Вона передбачила 
паювання сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність колективним сільсько-
господарським підприємствам, кооперативам, акціонерним товариствам, у тому числі створеним 
на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств [4; 5].

У процесі проведення земельної реформи радгоспи та колгоспи припинили своє існування, на 
їх основі виникли суб’єкти господарювання, засновані на праві приватної власності [2], а об’єкти 
житлово-комунального господарства були передані у комунальну власність і поставлені на баланс 
органів місцевого самоврядування [3]. 

Розвиток сільських територій об’єктивно неможливий без матеріальних ресурсів. У радян-
ський період він залежав від матеріальних ресурсів і господарської діяльності радкоспів та кол-
госпів. Сучасний також повинен відбуватися у нерозривному зв’язку з матеріальними ресурсами 
та сільськогосподарською виробничою діяльністю господарюючих суб’єктів на селі. 

Визначити сільські території, їх ресурси та способи розвитку можна лише після збору необхід-
ної інформації щодо наявних на цих територіях ресурсів і визначення потенційних можливостей 
територій сільських рад. Ми вважаємо, що досягнути цього можна за допомогою проведення мо-
ніторингу сільських територій, на необхідність якого вказується у сучасних дослідженнях, проте 
вчені не здійснюють комплексних і детальних досліджень із цього питання [1]. У зв’язку з цим 
постає потреба у дослідженні правового регулювання моніторингу сільських територій. 

Ми вважаємо, що під моніторингом сільських територій варто розуміти систему спостережень 
за станом розвитку сільських територій з метою виявлення наявних ресурсів, їх оцінки та визна-
чення на підставі отриманих даних прогнозів, програм і планів розвитку.

Одним із засобів проведення такого моніторингу є інвентаризація всіх без винятку сільських 
територій базового (первинного) рівня. Мається на увазі детальне вивчення стану кожної з них на 
час інвентаризації порівняно з тим, що мало місце в минулому.

Це повинно дати якомога динамічнішу характеристику соціально-економічного стану кожно-
го первинного рівня сільської території на час її проведення з метою глибшого усвідомлення та 
оцінки прогнозованих ресурсних можливостей на перспективу щодо формування оптимальної 
життєдіяльності на селі. Тобто соціальна інвентаризація за своєю сутністю і характером повинна 
дати уявлення для такого розвитку сільських поселень, за якого можна одержати якомога повні-
шу і детальнішу оцінку не лише кожної сільської території загалом, а й кожного наявного на ній 
сільськогосподарського виробництва, у тому числі й домогосподарств населення. При цьому під 
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базовими (первинними) у цьому випадку розуміються сільські території, що формуються навколо 
кожної конкретної сільської ради і перебувають у віданні відповідних місцевих громад.

Інвентаризацією повинні охоплюватися всі без винятку, зокрема й найменші сільські терито-
рії, у тому числі окремі садиби (домогосподарства) поза межами сільських поселень незалежно 
від їх теперішнього стану.

Важливою складовою організації сільського розвитку повинні стати чітко і всебічно опрацьо-
вані засади забезпечення його ефективного функціонування по лінії місцевого самоврядування. 
До їх розроблення, крім органів місцевого самоврядування, потрібно залучати науковців і ство-
рювати громадські об’єднання з місцевого населення [1, с. 39–40].

Відтак моніторинг сільських територій має провадитися передусім на місцевому рівні та уза-
гальнюватися на загальнодержавному: на місцевому рівні — сільськими радами (органами міс-
цевого самоврядування), а на загальнодержавному — Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України (далі — Мінагрополітики України) — головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної по-
літики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави. 

Об’єктом моніторингу є всі сільські території в межах території України. 
Моніторинг сільських територій може передбачати збір та аналіз інформації щодо: 
• територій сільських рад, у межах яких діють: суб’єкти, які виробляють сільськогосподарську 

продукцію; суб’єкти, які обслуговують сільськогосподарську діяльність; суб’єкти, які зайняті в 
сільському зеленому туризмі; 

• суб’єктів, які виробляють сільськогосподарську продукцію на території сільської ради; 
• суб’єктів, які обслуговують сільськогосподарську діяльність на території сільської ради; 
• суб’єктів, які зайняті у сільському зеленому туризмі на території сільської ради; 
• навчальних закладів аграрного профілю, розташованих у межах території сільської ради; 
• видів та кількості сільськогосподарської продукції, що виробляється на території сільської 

ради (зерно, м’ясо, молоко, яйця тощо); 
• земель сільськогосподарського призначення, земель лісогосподарського призначення та зе-

мель промисловості, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції та обслуговуван-
ні сільськогосподарської діяльності на території сільської ради (види земель, володільці земель, 
права на землю); 

• населення на території сільської ради (рівень безробіття, дохід на душу населення, трива-
лість життя, рівень народжуваності); 

• соціальної сфери на території сільської ради (рівень забезпечення житлом, дошкільними за-
кладами, школами, лікарнями, бібліотеками тощо).

Порядок проведення моніторингу сільських територій має передбачати: проведення система-
тичних спостережень за станом розвитку сільських територій (паспортизація сільських терито-
рій, зйомка, обстеження і вишукування, збір інформації); виявлення у ньому змін; проведення їх 
оцінки; складання звітів, прогнозів, програм та планів розвитку сільських територій.

Інвентаризація — паспортизація розвитку сільських територій може відбуватися у паперовій 
формі. Проте зважаючи на той факт, що соціальні, економічні та господарські процеси надзви-
чайно динамічні і паспорт сільської території може готуватися довго і втрачати свою актуальність 
на момент підготовки, ми вважаємо, що інформація, отримана в результаті проведення моніто-
рингу сільських територій, передусім має існувати в електронній формі. 

Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення сільських територій має здійснюватися 
такий моніторинг сільських територій: 

• національний — на всіх сільських територіях у межах території України; 
• регіональний — на територіях, що характеризуються єдністю географічних, екологічних та 

економічних умов; 
• локальний — на сільських територіях та в окремих частинах сільських територій.
Серед спостережень за станом розвитку сільських територій залежно від терміну та періодич-

ності їх проведення варто розрізняти базовий, періодичний та оперативний моніторинг сільських 
територій. Базовий моніторинг передбачатиме збір та аналіз первинної інформації про стан роз-
витку сільських територій. Кожний наступний збір та аналіз інформації, який буде здійснюватися 
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через певний проміжок часу, можна розглядати як періодичний моніторинг сільських територій. 
Оперативний моніторинг сільських територій може здійснюватися для визначення поточних 
змін у стані розвитку сільських територій. Такі зміни можуть виникати у випадку неврожаю, сти-
хійного лиха тощо.

Стан розвитку сільських територій має оцінюватися шляхом аналізу низки послідовних спо-
стережень і порівнянь одержаних показників. 

Інформація, яка підлягає збору, перебуває у віданні не лише органів місцевого самоврядування 
та Мінагрополітики України, а й Міністерства екології та природних ресурсів України (далі — 
Мінприроди України) (земля, ліси, вода як природні ресурси), Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі — Мінрегіон України) 
(земля, планування використання певних територій) тощо. Відтак ведення моніторингу сільських 
територій має здійснюватися органами місцевого самоврядування, Мінагрополітики України за 
участю Мінприроди України, Мінрегіону України та інших органів.

Основою технічного забезпечення моніторингу сільських територій може бути автоматизова-
на інформаційна система — Кадастр сільських територій.

За результатами оцінки стану розвитку сільських територій мають складатися звіти, прогнози, 
програми та плани розвитку сільських територій, які повинні подаватися до органів місцевого 
самоврядування, центральних органів виконавчої влади з метою вжиття заходів щодо подальшого 
розвитку сільських територій та запобігання і ліквідації наслідків негативних процесів. 

Глава, присвячена правовому регулюванню проведення моніторингу сільських територій, 
може бути передбачена у проекті Аграрного кодексу України (далі — АК України), у розділі ви-
значення правового режиму сільських територій. 

Порядок проведення моніторингу сільських територій може бути закріплений у Постанові Ка-
бінету Міністрів України «Про моніторинг сільських територій». У ньому доцільно передбачити: 
поняття моніторингу сільських територій; об’єкт моніторингу сільських територій; суб’єктів про-
ведення моніторингу сільських територій; порядок проведення моніторингу сільських територій 
(від локального до загальнодержавного рівня); види спостережень за станом розвитку сільських 
територій (паспортизація сільських територій, зйомка, обстеження, збір інформації); види мо-
ніторингу сільських територій (залежно від мети спостережень та ступеня охоплення сільських 
територій (національний, регіональний, локальний)); залежно від терміну та періодичності їх 
проведення (базовий, періодичний, оперативний); на підставі чого оцінюється стан розвитку 
сільських територій; з чого складається інформаційне забезпечення моніторингу сільських тери-
торій; за участю яких органів відбувається моніторинг сільських територій; що є основою для тех-
нічного забезпечення моніторингу сільських територій; які документи готуються за результатами 
проведення моніторингу сільських територій.

Інформація, отримана в результаті моніторингу сільських територій, може підлягати обліку 
у спеціально створеному для цього кадастрі — Кадастрі сільських територій. Під ним доцільно 
розуміти єдину геоінформаційну систему відомостей про сільські території, розташовані в меж-
ах кордонів України, щодо природного, господарського стану й правового режиму природних та 
інших ресурсів, розташованих у межах відповідних сільських територій.

Кадастр сільських територій має бути призначений для забезпечення органів місцевого са-
моврядування, органів державної влади, заінтересованих підприємств, установ, організацій і 
громадян достовірною та об’єктивною інформацією щодо природного, господарського стану й 
правового режиму природних та інших ресурсів, розташованих у межах відповідних сільських те-
риторій. 

Основними завданнями його ведення має бути: забезпечення повноти відомостей про сільські 
території, розташовані в межах кордонів України; запровадження єдиної системи кадастрової 
інфор мації про сільські території та її достовірності.

Кадастр сільських територій має вестися передусім на місцевому рівні (сільськими радами — 
органами місцевого самоврядування), а дані узагальнюватися на загальнодержавному рівні (Мін-
агрополітики України — головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань формування і забезпечення реалізації державної агарної політики, політики у сфері сіль-
ського господарства та продовольчої безпеки держави). 
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Бусуйок Д. В. правове регулювання моніторингу сільських територій

Склад відомостей Кадастру сільських територій має відповідати інформації, яку отримують у 
результаті проведення моніторингу сільських територій.

З метою забезпечення наявності комплексної та повної інформації про об’єкти моніторингу 
сільських територій він має входити до єдиної системи діючих в Україні кадастрів. Ця система 
повинна складатися з: державного земельного кадастру; державного кадастру родовищ і проявів 
корисних копалин; державного лісового кадастру; державного водного кадастру; державного ка-
дастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду; державного кадастру природних тери-
торій курортів; державного кадастру природних лікувальних ресурсів; державного кадастру тва-
ринного світу; містобудівного кадастру. 

На базі інформації, розміщеної у Кадастрі сільських територій, можуть складатися звіти, прий-
матися прогнози, програми та плани розвитку сільських територій. Його функціонування може 
бути передбачено в окремій главі проекту АК України, у розділі, присвяченому визначенню пра-
вового режиму сільських територій, та закріплено Кабінетом Міністрів України у Положенні про 
Кадастр сільських територій. 

У положенні може бути передбачено: визначення Кадастру сільських територій; призначення 
та завдання Кадастру сільських територій; суб’єкти ведення Кадастру сільських територій; склад 
відомостей Кадастру сільських територій; порядок обміну інформацією між Кадастром сільських 
територій та рештою існуючих кадастрів; перелік актів, які приймаються на підставі відомостей, 
розташованих у Кадастрі сільських територій.

Здійснення правового регулювання моніторингу сільських територій та ведення Кадастру 
сільських територій дозволить сформувати комплексну інформаційну базу щодо наявного кіль-
кісного та якісного стану сільських територій, а також підвищити ефективність здійснення пра-
вового регулювання прогнозування, програмування і планування розвитку сільських територій. 
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Бусуйок Д. в. правове регулювання моніторингу сільських територій
У статті проведено дослідження правового регулювання моніторингу сільських територій. Вста-

новлено поняття моніторингу сільських територій, об’єкт, суб’єкти, порядок проведення моніторин-
гу сільських територій, його види. Обґрунтовано необхідність ведення Кадастру сільських територій. 
У зв’язку з цим встановлено поняття Кадастру сільських територій, його призначення і завдання, 
суб’єкти ведення, склад відомостей. Обґрунтовано доцільність прийняття положень про Моніторинг 
сільських територій та Кадастр сільських територій. 

Ключові слова: моніторинг сільських територій, кадастр сільських територій, сільські території, 
прогнозування, програмування та планування розвитку сільських територій. 

Бусуек Д. в. правовое регулирование мониторинга сельских территорий
В статье проведено исследование правового регулирования мониторинга сельских территорий. 

Установлено понятие мониторинга сельских территорий, объект, субъекты, порядок проведения мо-
ниторинга сельских территорий, его виды. Обоснована необходимость ведения Кадастра сельских 
территорий. В связи с этим установлено понятие Кадастра сельских территорий, его назначение и за-
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дачи, субъекты ведения, состав сведений. Обоснована целесообразность принятия положений о Мо-
ниторинге сельских территорий и Кадастре сельских территорий.

Ключевые слова: мониторинг сельских территорий, кадастр сельских территорий, сельские террито-
рии, прогнозирование, программирование и планирование развития сельских территорий. 

Busuiok D. Legal adjusting of monitoring of rural territories
A study of the legal adjusting of monitoring of rural territories has been undertaken. The concept of 

monitoring of rural territories; object of monitoring of rural territories; subjects of realization of monitoring 
of rural territories; order of realization of monitoring of rural territories; types of monitoring of rural territories 
have been set. The necessity of conduct of Cadastre of rural territories has been grounded. The concept of 
Cadastre of rural territories; setting and task of Cadastre of rural territories; subjects of conduct of Cadastre of 
rural territories; composition of information of Cadastre of rural territories have been set. The expediency of 
acceptance of positions about Monitoring of rural territories and Cadastre of rural territories has been proved. 

Key words: monitoring of rural territories, cadastre of rural territories, rural territories, prognostications, 
programming and planning of development of rural territories. 
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пРАвО нА СУДОвИЙ ЗАхИСТ ОСІБ,  
ЯКІ пЕРЕБУвАЮТь У ЗОнІ  

АнТИТЕРОРИСТИЧнОЇ ОпЕРАЦІЇ

Конституція України та Цивільний процесуальний кодекс України (далі — ЦПК України) за-
кріплюють, що кожна особа має право на звернення до суду за захистом своїх порушених, не-

визнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Цей принцип діє на всій території України, 
включаючи і ту її частину, на яку розповсюджується режим антитерористичної операції (далі — 
АТО). З метою забезпечення доступності правосуддя держава встановила спеціальний стан орга-
нізації судової системи та юрисдикційної діяльності суду для осіб, які перебувають у зоні АТО, 
що повинно задовольнити потребу останніх у вирішенні юридично значущих справ і відповідає 
закріпленим у міжнародно-правових актах вимогам. У той же час встановлений режим цивіль-
ного судочинства для зони АТО виявляє недоліки як окремих судових процедур, так і цивільного 
процесуального законодавства. Тому мета цієї статті — аналіз проблем судового захисту осіб, які 
перебувають у зоні АТО, та характеристика дії окремих інститутів цивільного судочинства під час 
зазначеного правового режиму території держави. 

Закон України від 2 вересня 2014 р. «Про тимчасові заходи на період проведення антитеро-
ристичної операції» (далі — Закон) [1] визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки 
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення АТО, та осіб, які 
проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення.

Так, відповідно до ст. 1 Закону територія проведення АТО — територія України, на якій роз-
ташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, 
де проводилася АТО, розпочата відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 р. 
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Васильєв С. В. право на судовий захист осіб, які перебувають у зоні антитерористичної операції

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про не-
відкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 
України”».

Законодавчо не визнано, що таке АТО в Україні, однак за своїми ознаками її можна віднести до 
збройного конфлікту неміжнародного характеру у вигляді організованої ворожої акції, яка розу-
міється у міжнародному гуманітарному праві як акція, що: а) спрямована проти існуючої влади і 
проводиться збройними силами; або б) змушує існуючу владу використовувати свої збройні сили 
для боротьби з нею [2]. Вказані акції містять у собі низку конкретних елементів як постійного, так 
і змінного характеру, що дозволяють виокремити їх типи [3, с. 152].

У разі виникнення на території держави збройного конфлікту неміжнародного характеру кожна 
зі сторін, яка перебуває у конфлікті, зобов’язана виходити з того, що особи, які безпосередньо не 
беруть участі у військових діях, у тому числі особи зі складу збройних сил, які склали зброю, і тих, 
хто перестав брати участь у військових діях внаслідок хвороби, поранення, затримання тощо, по-
винні за всіх обставин користуватися гуманним зверненням без будь-якої дискримінації [4, с. 169].

У статті 50 Додаткового протоколу I Женевської конвенції 1949 р. «Про захист цивільно-
го населення під час війни» цивільну особу визначають як будь-яку особу, що не належить до 
збройних сил. У разі сумніву щодо того, чи є особа цивільною, вона вважається такою. До ка-
тегорії цивільного населення належать усі особи, які є цивільними. Відповідно, нині норми 
загального захисту стосуються всіх осіб, зачеплених збройним конфліктом, незалежно від того, 
чи вони належать до осіб, що перебувають під заступництвом, чи ні. Ці норми однаковою мірою 
поширюються як на громадян держав, що беруть участь у конфлікті, так і на громадян інших 
держав, громадян нейтральних держав на території конфліктуючої сторони, а також громадян 
держав, що не підписали Женевську конвенцію і Додатковий протокол I, які опинилися на цій 
території [5, с. 186].

Отже, дотримання гарантій прав особи на судовий захист входить до прав, які забороняється 
порушувати незалежно від виду збройного конфлікту (міжнародного або внутрішнього) [6, с. 98].

Існуюча АТО в Україні виявила деякі проблемні аспекти, що виникають при реалізації грома-
дянами свого права на судовий захист, і які потребують дослідження та врегулювання. 

1. Підсудність. Прийнятий 12 серпня 2014 р. Закон України «Про здійснення правосуддя та 
кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (далі — За-
кон) [7] визначає заходи правового реагування в районі проведення АТО і спрямований на забез-
печення доступу громадян та юридичних осіб до суду. Стаття 1 «Особливості визначення терито-
ріальної підсудності в районі проведення антитерористичної операції» закріплює, що у зв’язку з 
неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення АТО змінюється 
територіальна підсудність судових справ, підсудних, розташованим у районі проведення АТО та-
ким судам, та забезпечується розгляд цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, роз-
ташованим у районі проведення АТО, — місцевими загальними судами, апеляційними судами, 
що визначаються головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ (далі — ВССУ).

Так, наприклад, розпорядженням голови ВССУ від 12 вересня 2014 р.№ 29/0/38-14 «Про ви-
значення територіальної підсудності справ» змінена територіальна підсудність справ з Ново-
айдарського районного суду Луганської області до Рубіжанського міського суду Луганської облас-
ті. А розпорядженням від 2 вересня 2014 р. № 27/0/38-14 територіальна підсудність справ змінена 
з Апеляційного суду Луганської області до Апеляційного суду Харківської області, з Апеляційно-
го суду Донецької області до Апеляційного суду Запорізької області.

Вказані зміни територіальної підсудності мають позитивний вплив на організацію судового 
захисту прав фізичних осіб, однак реалії свідчать про те, що скористатися можливістю звернення 
до суду, який визнаний розпорядженням голови ВССУ, не завжди можливо. Виникають ситуації, 
коли: а) сторони спору виїхали із зони АТО і проживають у різних регіонах країни; б) одна зі сто-
рін отримала статус внутрішньо переміщеної особи, а інша — ні або так і залишилася у зоні АТО 
тощо. Крім того, слід враховувати складнощі пересування як у зоні АТО, так і з неї, а також проїзд 
до деяких районів наближених до зони АТО (відсутність регулярних транспортних сполучень або 
їх обмеження).
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Тому є всі підстави для введення у цивільне процесуальне законодавство договірної (добро-
вільної) підсудності. Мета цього виду підсудності — зробити судовий порядок захисту цивіль-
них прав більш зручним для громадян і організацій. Сторони краще, ніж будь-хто інший, знають, 
в якому саме суді їм найзручніше захищати свої інтереси. Тому було б неправильним надмірно 
обме жувати свободу сторін у виборі місця розгляду спору. 

2. Зупинення судового провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону справи, розгляд яких не за-
кінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих у районі 
проведення АТО, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до 
встановленої згідно з цим Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття 
розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду. У разі неможливості пере-
дачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення 
необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасника-
ми судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відпо-
відного судового рішення.

Однак що робити, якщо провадження у справі порушено, але розглянути справу по суті (у 
встановленому за розпорядженням голови ВССУ суді) неможливо через брак документів і мате-
ріалів, і отримати їх неможливо. 

У цивільному процесуальному праві для такого випадку передбачено інститут зупинення про-
вадження у справі, який визначається як тимчасове припинення здійснення процесуальних дій 
у справі із незалежних від суду і сторін обставин, що перешкоджають подальшому руху справи. 

Слід звернути увагу на те, що зупинення провадження у справі істотно відрізняється від відкла-
дення розгляду справи. Слухання справи відкладається на відповідний строк для здійснення су-
дом або особами, які беруть участь у справі, певних процесуальних дій. При зупиненні прова-
дження у справі здійснення процесуальних дій припиняється за винятком дій із забезпечення 
доказів або позову, і дій, пов’язаних із самим зупиненням провадження або його поновленням. 
Строк зупинення провадження у справі не вказується: воно відновлюється лише при настанні 
певних, передбачених у законі умов.

ЦПК України (статті 201–204) не закріплює права (обов’язку) суду зупинити провадження 
у справі з підстав неможливості здійснення судочинства чи окремих процесуальних дій під час 
(або у зоні) воєнних дій. Тому доцільно ввести у ЦПК України подібну підставу. За приклад мож-
на взяти законодавство Німеччини, де § 245 Цивільного процесуального укладення передбачає 
обов’язок суду зупинити провадження у справі внаслідок бездіяльності правосуддя (якщо діяль-
ність суду припинена внаслідок війни або іншої події, провадження зупиняється на час цього 
стану).

3. Докази. Проведення АТО зумовило появу нових видів спеціальних доказів. Так, Закон Укра-
їни від 20 жовтня 2014 р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [8] вста-
новлює визначення внутрішньо переміщеної особи, до якої відноситься громадянин України, 
який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце про-
живання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимча-
сової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру.

Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведен-
ня, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Ко-
місара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва 
в європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, 
або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні 
рішення (ст. 1).

Факт внутрішнього переміщення підтверджується письмовим доказом — довідкою про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи (ч. 1 ст. 4), яка засвідчує місце проживання внутрішньо 
переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у цьому Законі. При цьому відмітка 
про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного 
документа (ст. 5).
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Крім того, протягом терміну дії єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує 
настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення 
АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) 
зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

У зв’язку з введенням такого письмового доказу Закон України «Про торгово-промислові 
палати в Україні» [9] був спеціально доповнений ст. 141, яка закріпила, що форс-мажорними 
обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що 
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контр-
акту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: 
загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не 
обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, за-
гальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного 
ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революція, заколот, 
повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове 
вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, 
аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регла-
ментовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських 
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані виняткови-
ми погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, 
торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, 
проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші 
стихійні лиха тощо.

Слід також звернути увагу на необхідність максимально можливого широкого використання 
сучасних засобів доказування на різних електронних носіях (фото- відео- аудіозаписи, електронні 
носії інформації). 

Потребує розширення перелік засобів доказування, які можуть бути використані в процесі до-
казування (показання по телефону, поштова конференція, аудіо- відеоконференція тощо). Пи-
тання використання вказаних засобів доказування повинні подаватися на розсуд суду, а перелік 
має бути відкритим.

4. Судові витрати, які складаються з судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справи, 
сплачуються згідно з законодавчо закріпленими правилами. Закон України «Про судовий збір», 
ЦПК України, накази Міністерства юстиції України не містять спеціальних норм, спрямованих 
на врегулювання правил сплати судових витрат у випадках, коли сторони, або одна зі сторін, пе-
ребуває у зоні АТО. На нашу думку, у цій ситуації слід використовувати ст. 82 ЦПК України, яка 
передбачає, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою: 1) відстрочити 
або разстрочити сплату судового збору; 2) зменшити розмір належних до оплати судових витрат, 
пов’язаних із розглядом справи; 3) звільнити від їх оплати. 

5. Пред’явлення позову. Позовна заява подається в письмовій формі до суду першої інстанції 
(статті 118, 119 ЦПК України). Крім того, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та ко-
пії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ст. 120 
ЦПК України). 

Позовна заява може бути подана безпосередньо до суду особисто заінтересованою особою (по-
зивачем) або її представником. Позовна заява з додатками до неї може бути надіслана до суду 
пош тою, бажано рекомендованим листом із повідомленням.

Якщо ж уявити, що заінтересована особа, яка перебуває у зоні АТО, не має можливості 
пред’явити позов до суду поза зоною АТО самостійно, не має або не має можливості мати пред-
ставника, який може подати заяву, то виникає гостра необхідність у використанні такого способу 
подачі позовної заяви, як електронна форма.

Електронна форма пред’явлення позову дуже расповсюджена у європейських державах, досвід 
яких у цьому напрямі можна запозичити і нам. Так, у цивільному процесі Німеччини виокрем-
люються два основних способи подачі заяв в електронній формі: 1) завантаження на електронну 
поштову скриньку суду; 2) відправка електронною поштою. Електронний документ вважається 
поданим з моменту його запису на відповідному обладнанні суду. Електронний документ може 
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бути роздрукований для матеріалів справи (§ 174 і 298 Цивільного процесуального уложення Ні-
меччини).

6. Участь у судовому засіданні є правом, а не обов’язком заінтересованих осіб. Але кожна особа, 
яка бере участь у справі, повинна чітко розуміти наслідки, що можуть настати у разі неявки в 
судове засідання (ст. 169 ЦПК України). Крім того, особа, яка бере участь у справі, має право за-
явити клопотання про розгляд справи за її відсутності (ч. 2 ст. 158 ЦПК). 

Якщо особа, яка бере участь у справі, через об’єктивні причини (перебування/проживання у 
зоні АТО) не може з’явитися до суду для участі у судовому засіданн, і то в цьому випадку можна 
ставити питання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Це можливо на під-
ставі ч. 1 ст. 1581 ЦПК України, коли суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи 
іншого учасника цивільного процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції.

Отже, ситуація, що склалася в Україні, коли велика кількість цивільного населення, яка опи-
нилася у зоні АТО, обмежена або позбавлена повноцінних можливостей захистити свої права та 
свободи, вимагає: 1) від суду, з одного боку, мінімізувати формалізм судових процедур, а з дру-
гого — більш гнучко використовувати можливості процесуальних норм, що дозволить скорис-
татися зазначеному вище колу осіб реальним правом на судовий захист; 2) від законодавця — 
оперативно реагувати на зміни суспільного життя, які викликані зовнішніми та внутрішніми 
факторами, а саме внести доповнення до цивільного процесуального законодавства щодо до-
говірної підсудності, підстав зупинення судового провадження, використання інформаційних 
технологій тощо.
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васильєв С. в. право на судовий захист осіб, які перебувають у зоні антитерористичної операції
Особи, які перебувають у зоні антитерористичної операції, відчувають труднощі у реалізації своїх 

прав на судовий захист. Для вирішення цивільних спорів у вказаних осіб виникають проблеми пра-
вильного встановлення підсудності справ, забезпечення доказів, судових витрат, процедури звернення 
до суду та розгляду справи. У статті аналізуються зазначені проблеми цивільного судочинства і пропо-
нуються шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: право на судовий захист, цивільне судочинство, антитерористична операція.

васильев С. в. право на судебную защиту лиц, находящихся в зоне антитеррористической операции
Лица, которые находятся в зоне антитеррористической операции, испытывают трудности в реали-

зации своих прав на судебную защиту. Для разрешения гражданских споров в указанных лиц возни-
кают проблемы правильного установления подсудности дел, обеспечения доказательств, судебных 
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Гаращенко Л. П. Реформування трудового законодавства України в контексті євроінтеграції

расходов, процедуры обращения в суд и рассмотрения дела. В статье анализируются указанные 
проблемы гражданского судопроизводства и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: право на судебную защиту, гражданское судопроизводство, антитеррористическая 
операция.

Vasiliev S. The right to judicial protection of persons who are in the zone of the antiterrorist operation
Individuals who are in the area of anti-terrorist operation, have difficulty in exercising their right to 

judicial protection. To resolve civil disputes these people have problems installing the proper jurisdiction of 
cases, securing evidence, court costs, procedures and appeal to the court of arbitration. The paper analyzes the 
problems of civil procedure and proposed solutions.

Key words: the right to judicial protection, civil legal proceeding, anti-terrorist operation.

УДК 340.1 
Людмила Петрівна Гаращенко,

доцент кафедри права
Київського національного 

лінгвістичного університету,
кандидат юридичних наук, доцент

РЕФОРмУвАннЯ  
ТРУДОвОГО ЗАКОнОДАвСТвА УКРАЇнИ  

в КОнТЕКСТІ ЄвРОІнТЕГРАЦІЇ

Зміни, що відбуваються у світової економіці, супроводжуються якісними перетвореннями у 
сфері праці, що змушує переосмислювати усталені стереотипи і теоретичні аксіоми. 
Робота у напрямі адаптації трудового законодавства України до норм європейського Союзу 

(далі — єС) — складний і багатогранний процес, що потребує серйозних наукових досліджень. 
Сучасна наука трудового права представлена цілою плеядою вчених, які займаються проблема-
ми адаптації трудового законодавства України до законодавства єС, дослідженням становлення 
і розвитку трудового права єС, аналізом окремих його актів, правових інститутів та правового 
положення деяких категорій працівників, зокрема інтеграції законодавства про соціальне парт-
нерство, робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, охорони праці, праці молоді, працівників-
мігрантів та ін. Однак ціла низка питань так і залишається не вирішеною чи не врегульованою в 
Україні на законодавчому рівні.

європейські стандарти у сфері праці були сформовані поступово, і нині норми трудового пра-
ва єС переважно регулюють питання заборони дискримінації, забезпечення принципу гендерної 
рівності у трудових відносинах, належних умов праці, охорони праці, зайнятості та захисту прав 
працівників при припиненні трудових відносин як у результаті банкрутства роботодавця, переда-
чі частини підприємства чи бізнесу, так і при колективних звільненнях [1]. 

Більшість норм трудового права єС регулює індивідуальні трудові відносини, а саме: від-
носини у сфері трудової міграції; рівності в оплаті праці чоловіків і жінок; техніки безпеки та 
виробничої санітарії; забезпечення зайнятості (трудових договорів). В інших сферах трудові 
норми єС поки що досить фрагментарні. Вони регулюють лише окремі аспекти умов праці, 
трудових відносин і стосуються далеко не всіх традиційних інститутів трудового права. Прий-
няті єС акти у сфері праці значною мірою є сукупністю модельних норм. Державам-членам 
пропонуються зразки, моделі, необхідні для нормального функціонування ринку праці, яке не-
можливе без зближення, гармонізації і навіть уніфікації трудового законодавства. Одночасно 
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це і набір мінімальних соціальних стандартів, погіршення яких у національному трудовому за-
конодавстві неприпустиме [2]. 

Більшість норм трудового права міститься у директивах щодо статевої дискримінації, з питань 
зайнятості, оплати праці, масових звільнень, прав працівників при банкрутстві та передачі ком-
паній, договірних зобов’язань щодо отримання інформації. Саме з питань статевої дискримінації 
держави-члени найшвидше досягли згоди, саме тому воно є найбільш розробленим порівняно з 
іншими питаннями соціальної політики. Проте чинні директиви регулюють переважно індивіду-
альні трудові відносини. 

Оскільки обсяг статті не дозволяє детально розглянути всі окреслені питання, детально зупи-
нимося лише на деяких із них.

Ґрунтуючись на міжнародному та європейському досвіді реформування законодавства з пи-
тань зайнятості та поточних тенденцій розвитку трудового законодавства, виокремлюють такі 
пріоритети реформ, що забезпечують захист інтересів працюючих і одночасно роблять ринок 
праці більш гнучким: урізноманітнення можливостей при укладанні трудових договорів шляхом 
спрощення застосування тимчасових форм зайнятості, збільшення тривалості та розширення 
сфери застосування строкових трудових договорів, забезпечення гнучкості робочого часу. 

Підставою виникнення трудових відносин за законодавством України (ст. 21 Кодексу законів 
про працю України (далі — КЗпП України)) є трудовий договір, контракт. Окремої норми, при-
свяченої конкретизації умов трудового договору у КЗпП України немає, однак у Проекті Трудо-
вого кодексу України цьому питанню присвячена ст. 40. До обов’язкових умов трудового договору 
законопроект відносить: 1) місце роботи; 2) час початку дії трудового договору; 3) трудова функ-
ція, яку виконуватиме працівник; 4) умови оплати праці; 5) режим праці та відпочинку; 6) охоро-
на праці.

До додаткових належать всі інші умови трудового договору, зокрема ті, що стосуються умов 
праці, випробування, застережень щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої захи-
щеної законом інформації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівника тощо. Додатковими умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо 
поліпшення умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові соціально-
культурних, соціально-побутових благ.

З огляду на це, проаналізуємо норми Директиви № 91/533/єЕС, яка закріплює обов’язок ро-
ботодавця інформувати працівників про умови трудового договору [3]. Так, відповідно до ст. 2 
вказаної Директиви умовами трудового договору є: конкретизація сторін (тобто сторони догово-
ру); місце роботи; посада, ступінь, характер, або категорія роботи, на яку влаштований праців-
ник, або коротка характеристика чи опис роботи; дата початку трудового договору чи трудових 
відносин; строк трудового договору, якщо трудовий договір укладається на певний строк; три-
валість оплачуваної відпустки, що має надаватися працівнику; визначення строку повідомлення 
сторін, якого мають дотримуватися роботодавець та працівник у разі розірвання або припинення 
трудового договору, або, якщо це не може бути визначено під час надання інформації, конкрети-
зація способу визначення таких строків повідомлення; оплата праці; тривалість робочого дня і 
тижня працівника.

Крім того, у випадку, якщо необхідно, працівник має бути проінформований про: колективні 
угоди, що визначають умови праці працівника; колективні угоди, що укладені за межами під-
приємства спеціальними об’єднаними органами чи установами; назва компетентного органу чи 
об’єднаної установи, в яких угоди були укладені.

Таким чином, з огляду на те, що зміст (умови) трудового договору в трудовому законодавстві 
України не визначений, дослідження та аналіз Директиви № 91/533/єЕС у контексті реформу-
вання трудового законодавства України та прийняття Трудового кодексу України є доцільним і 
актуальним.

Правове регулювання укладення строкових трудових договорів на рівні єС регулюється Ди-
рективою 1999/70/єС від 28 червня 1999 р. [4] щодо рамкової угоди про роботу на визначений 
термін, укладений ETUC, UNICE та CEEP (європейською асоціацією профспілок, Союзом кон-
федерацій промисловців та підприємців європи та європейським центром підприємств із дер-
жавною участю).
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Перелік підстав для укладення строкових трудових договорів у багатьох країнах є подібним до 
українського законодавства і стосується випадків укладення таких договорів на період сезонних 
робіт, з окремими категоріями працівників, для заміщення тимчасово відсутнього працівника, 
який перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами.

Для працівників, які працюють за строковим трудовим договором, передбачені такі гарантії: 
однакова оплата й умови праці, однакові гарантії та компенсації з постійними працівниками, 
право на інформацію про існуючі вакансії на умовах постійної зайнятості в компанії, захист від 
скорочення і звільнення. У багатьох країнах існує додаткове зобов’язання роботодавця перед пра-
цівником — компенсувати працівнику, звільненому достроково, всі суми, на які він має право у 
випадку продовження такого договору (нерозривання). 

Кількість працівників, які працюють за строковим трудовим договором у країнах єС, є не-
однорідною. Зокрема, для Німеччини характерним є збільшення кількості строкових договорів. 
За статистикою 40 % працівників, які виконують роботу на умовах строкового трудового дого-
вору, становлять особи віком 15–20 років та 25 % — у віці від 20 до 25 років. Крім того, більшість 
працівників, незалежно від віку, які працюють за строковим трудовим договором, не перебувають 
у шлюбі. 47 % всіх працівників, зайнятих із обмеженням строку, працюють у сфері підбору пер-
соналу, оренди, консалтингу, охорони і прибирання приміщень (клінінг). Понад третина таких 
договорів укладається з іноземними громадянами. 

У контексті євроінтеграції важливим є досвід німецьких судів щодо спорів, які виникають із 
строкових трудових договорів. Наприклад, справа 116/04 від 15 лютого 2005 р., яку було розгля-
нуто у Федеральному трудовому суді. Позивач працював у посольстві США в Німеччині на посаді 
інженера з 1979 р. Згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку посольства дозволя-
лося приймати на роботу громадян ФРН, при цьому трудові відносини з такими працівниками 
регулювалися нормами німецького права. У 1994 р. із працівником було розірвано безстроковий 
трудовий договір й укладено строковий трудовий договір. У зв’язку з переведенням посольства із 
Бонну в Берлін у 1995 р. посольством було розроблено план спеціальних виплат іноземцям. Цей 
план охоплював лише працівників, що працювали за безстроковим трудовим договором. Виплати 
розраховувалися таким чином: половина місячного заробітку за кожен повний відпрацьований 
рік. Для позивача цей період виплат становив 16 років. У січні 1999 р. посольство США в односто-
ронньому порядку вирішило припинити здійснення виплат. Позивач звернувся до суду з вимогою 
щодо уточнення строку виплати, наголошуючи на дискримінації працівників, які працюють за 
строковим трудовим договором, та вимагаючи виплатити йому відсотки за увесь період невипла-
ти. Суд підтримав позов, зобов’язавши посольство продовжити виплати. У 2005 р. на клопотання 
посольства було проведено перевірку рішення суду вищою інстанцією. Рішенням було відмовле-
но у перегляді у зв’язку з закінченням строку давності.

Аналізуючи строковий трудовий договір за законодавством України, можна виокремити такі 
його риси: визначення строку є істотною умовою вказаного виду трудового договору; обме-
ження сфери застосування строкового трудового договору (наприклад, сезонна робота); при-
пинення договору здійснюється за ст. 36 КЗпП України — закінчення строку, за винятком ви-
падків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення; 
можливість трансформації строкового трудового договору у безстроковий трудовий договір; 
встановлення правових гарантій для працівників, які виконують роботу за строковим трудовим 
договором.

Крім врегулювання видів та умов трудового договору, важливим питанням, яке залишається в 
Україні за межами правового регулювання, є дистанційна праця.

Використання і поширення інформаційних технологій у сучасному світі дедалі зростає. Як на-
слідок цих процесів, багато працівників працюють віддалено (дистанційно), за межами офісів 
і приміщень роботодавця, використовуючи у своїй роботі комп’ютерні мережі і телекомуніка-
ційні пристрої. В існуючих європейських документах до працівників, що виконують роботу в та-
кий спосіб, застосовується термін «дистанційні працівники», а сама робота як процес має назву 
дистанційна робота, яка позначається в оригінальних текстах як «telework», а тому українською і 
російською мовами часто перекладається як телеробота саме з огляду на застосування і викорис-
тання працівниками телекомунікаційних технологій.
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16 липня 2002 р. єС прийняв рамкову угоду, присвячену врегулюванню дистанційної роботи 
(The Framework Agreement on Telework) [5]. Стаття 2 цієї Угоди визначає дефініцію «дистанційної 
роботи» як одну з форм організації та/або виконання роботи з використанням інформаційних 
технологій у контексті трудового договору/відносин, де робота, яка також може бути виконана у 
приміщеннях роботодавця, здійснюється за межами цих приміщень на регулярній основі.

Аналізуючи вказане визначення, слід виокремити істотні риси такої роботи: 1) відносини 
є тривалими в часі; 2) виконуються на підставі трудового договору; 3) виконуються за межами 
місцезна ходження підприємства, установи, організації; 4) із застосуванням інформаційних тех-
нологій.

Зважаючи на досвід правового регулювання в єС та досвід країн — членів єС можемо зазна-
чити, що в Україні можливим є визначення правових дефініцій — «дистанційний працівник» і, 
відповідно, правової дефініції «дистанційна праця», конкретизація категорії працівників, які під-
падають під категорію «дистанційна робота» і можуть виконувати роботу на постійній основі на 
умовах трудового договору та закріплення гарантій для вказаного кола осіб.

Законодавство України з питань правового регулювання тривалості робочого часу та часу відпо-
чинку загалом відповідає міжнародним та європейським стандартам. Правовідносини, пов’язані 
з реалізацією права працівників на відпочинок, визначення тривалості робочого часу та щоріч-
них відпусток, регулюються Директивою Ради № 2003/88/єЕС, яка, зокрема, визначає поняття 
«час відпочинку» та «робочий час». Аналіз законодавства України з окреслених питань свідчить, 
що положення Директиви загалом відображені в національному законодавстві. Так, відповідно 
до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 
40 годин на тиждень. Ця норма відповідає ст. 6 Директиви № 2003/88/єЕС, адже встановлює, що 
норма тривалості робочого часу за тиждень не може перевищувати 48 годин, включаючи й над-
урочний час [6]. Відповідно до ст. 7 Директиви тривалість щорічної відпустки має становити не 
менше чотирьох тижнів, тобто 28 календарних днів. У цьому контексті можемо констатувати не-
відповідність норми Закону України «Про відпустки» (ст. 6), яка визначає мінімальну тривалість 
щорічної відпустки 24 календарні дні. Щодо видів робочого часу, передбачених КЗпП України та 
проектом Трудового кодексу України, то вони відповідають конвенціям Міжнародної організації 
праці та нормам єС.

На відміну від Директиви № 2003/88/єЕС, законодавство України не закріплює правові де-
фініції «робочий час», «нічний час», «нічний працівник», «позмінна робота», «позмінний пра-
цівник», «мобільний працівник» та ін. Тому одним із напрямів удосконалення трудового законо-
давства України з цього питання є визначення правових дефініцій відповідно до європейських 
правових норм. 

Удосконалення правового регулювання потребують питання, пов’язані з ненормованим робо-
чим днем, оскільки КЗпП України не регулює це питання. Визначення поняття «ненормований 
робочий день» та порядок застосування такого режиму роботи регулюється наказом Міністер-
ства праці та соціальної політики України у Рекомендації щодо порядку надання працівникам 
з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці від 
10 жовтня 1997 р. № 7. У проекті Трудового кодексу України необхідно виправити вказаний недо-
лік та чітко сформулювати гарантії працівникам, які працюють у таких умовах [7, с. 124].

КЗпП України не визначає також поняття «гнучкий режим робочого часу» та не регулює по-
рядок запровадження такого режиму робочого часу. Тому у проекті Трудового кодексу України 
ці норми необхідно закріпити з урахуванням наказу Міністерства праці та соціальної політики 
України від 4 жовтня 2006 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення 
гнучкого режиму робочого часу». 

На сучасному етапі під час виконання Угоди про Асоціацію між Україною та єС Міністерство 
праці та соціальної політики України розробило плани імплементації деяких актів законодавства 
єС, які були схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34-р. [8]. 
У переліку актів законодавства єС, імплементація яких здійснюється згідно зі схваленими плана-
ми, значиться низка директив, які регулюються важливі моменти соціальної та трудової політики.

Дослідження та аналіз трудового законодавства єС сприятиме виробленню механізмів і шля-
хів удосконалення національного трудового законодавства. Тому важливо усвідомлювати, що ця 
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стадія повинна включати в себе набагато більшу кількість завдань, ніж механічне копіювання єв-
ропейських норм у закони. Науці трудового права слід чітко окреслити межі імплементації євро-
пейських трудових норм у юридичну практику України з урахуванням національних особливостей 
і наявних соціально-економічних можливостей та розробити оптимальний процес гармонізації 
національного трудового законодавства до європейських трудових стандартів. 
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Гаращенко л. п. Реформування трудового законодавства України в контексті євроінтеграції
У статті здійснено аналіз деяких актів європейського Союзу у сфері правового регулювання тру-

дових відносин. Зосереджено увагу на окремих інститутах трудового права єС та його окремих норм: 
правове регулювання трудової міграції, умови трудового договору, строковий трудовий договір, дис-
танційна праця, робочий час і час відпочинку. На підставі аналізу трудового законодавства України та 
актів єС сформульовано пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення.
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В статье проанализированны некоторые акты Европейского Союза в сфере правового регулирова-

ния трудовых отношений. Обращается внимание на отдельные институты трудового права ЕС и его 
отдельные нормы: правовое регулирование трудовой миграции, условия трудового договора, срочный 
трудовой договор, дистанционный труд, рабочее время и время отдыха. На основании анализа тру-
дового законодательства Украины и актов ЕС сформулированы предложения и рекомендации по его 
усовершенствованию.

Ключевые слова: трудовое право ЕС, условия трудового договора, срочный трудовой договор, дис-
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Garashchenko L. Reformation of Ukrainian labor law in the context of еurointegration
The article analyzes some of the Acts of the European Union in the field of legal regulation of labor relations. 

Attention is paid to the individual institutions of the labor law of the EU and its individual norms: legal regulation 
of labor migration, conditions of employment agreement, fixed-term contract, telework, work time and rest 
period. Based on the analysis of labor legislation of Ukraine and the EU Acts, proposals and recommendations 
for its improvement are formulated.
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пРОБлЕмА СпІвРОЗмІРнОСТІ  
пОвнОвАЖЕнь І ФУнКЦІЙ  

У вИЗнАЧЕннІ КОмпЕТЕнЦІЇ ОРГАнІв  
ДЕРЖАвнОЇ вИКОнАвЧОЇ влАДИ  

ТА ОРГАнІв мІСЦЕвОГО САмОвРЯДУвАннЯ

Децентралізація публічної влади як масштабний процес конституційних перетворень в Україні 
обумовлює підведення як основу теоретичного визначення компетенції суб’єктів публічної 

влади. Для цього слід уявити, яким має бути предмет і модель децентралізації, тобто повноважень 
і ресурсів, які повинні бути розподілені між центром і територіальним управлінням. З позицій 
системного підходу наука адміністративного права остаточно не визначає категорію «компе-
тенція», оскільки застосовувалися різні критерії визначення її змісту і використання у наукових 
дослідженнях та чинному законодавстві. Діалектика суспільних трансформацій дозволяє сфор-
мувати уявлення про компетенцію відносно різних суб’єктів публічної влади: органів державної 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Методологічну і доктринальну основу формування наукового підходу до сутності компетенції 
щодо органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування становили док-
тринальні ідеї Г. Кельзена, праці вчених із загальної теорії права, конституційного права, адмі-
ністративного права (В. Авер’янова, О. Батанова, В. Копєйчикова, Б. Лазарєва, В. Нерсесяна, 
В. Погорілка, Ю. Тихомирова та ін.). 

Мета статті полягає в обґрунтуванні змісту компетенції органів державної виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування і формуванні наукового підходу, використання якого до-
зволить визначити напрями вирішення проблеми співрозмірності функцій і повноважень зазна-
чених органів.

З одного боку, науковий пошук змісту компетенції органів державної виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування має ґрунтуватися на визнанні її невід’ємного зв’язку з публічними 
інтересами. З другого боку, існує системний зв’язок публічних і приватних інтересі, що гарантує 
впровадження концепції «людиноцентризму» в діяльність різних суб’єктів публічної влади.

У такому контексті слід звернутися до визначення держави як універсальної політичної орга-
нізації у суспільстві, яка виражає насамперед економічні, політичні та ідеологічні інтереси домі-
нуючого соціального прошарку та виконує певною мірою функцію арбітра між різними прошар-
ками суспільства [1, с. 12–13]. Разом із тим слід вказати на ідею ролі представницького устрою як 
бажаного стану держави і суспільства, умовами для формування якого є свобода, право, соціальна 
згода [1, с. 9], що визначає необхідність звернення до ідей Г. Кельзена про сутність і цінність демо-
кратії. Вчений наголошував, що демократія, згідно з ідеєю свободи — хай навіть і гіпотетично — 
дає змогу через ухвалу більшості далі розвивати одноголосно запроваджений лад, їй доводиться 
задовольнятися лише приблизним наближенням до первісної ідеї. А відносно самовизначення та 
волі більшості — то кожен кориться лише власній волі і це є вже наступним кроком у метаморфозі 
свободи [2, с. 34].

Наведені наукові надбання можна розглядати як методологічну основу відтворення засад демо-
кратії, свободи в організації управління державою. Так, органічне (неконфліктне) поєднання волі 
більшості із відповідним соціальним примусом та індивідуальним буттям відбувається у разі опти-
мального співвідношення централізації та децентралізації при здійсненні управління, функціо-
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нування органів державної влади та органів місцевого самоврядування і гарантування реалізації їх 
єдиної мети — забезпечення високого рівня життєдіяльності населення та кожного громадянина, 
панування права, об’єктивації суспільної свободи за умови неконфліктності зі свободою індивіда. 

У цьому контексті цілком об’єктивно звернутися до думки В. Нерсесяна, який зазначав, що 
право виступає самоідентифікаційною емпіричною формальною рівністю і є усвідомленою необ-
хідністю у ролі засобу самоорганізації (соціогенеза) та виживання людей [3, с. 11].

Екстраполюючи ці глибокі філософсько-правові положення щодо витоків компетенції, мож-
на сказати про таке. Право, закріплюючи права, обов’язки, відповідальність суб’єктів публічно-
го управління (органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в управ-
лінській сфері), виступає ідентифікуючою основою цих суб’єктів, надає їм якості, притаманні 
соціаль но-правовим явищам у генезисі розвитку суспільства, організовуючи їх функціонування у 
соціальних відносинах. Такі якості права при визначенні компетенції трансформуються з публіч-
них інтересів, закріплених ухвалою більшості з урахуванням самовизначення через представни-
цтво. Тільки у такому органічному поєднанні можливе неконфліктне встановлення компетенції 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а умовою його здій-
снення є високий рівень правосвідомості громадян. Про витоки компетенції слід вказувати лише 
у зв’язку з формуванням і розвитком державності, запровадженням і дією публічних інститутів, 
які, відтворюючи публічні інтереси, враховують у своїй діяльності представницьке самовизначен-
ня індивідів, їх груп. Правогенеза компетенції відбувається через трансформацію публічних інте-
ресів у формально рівні правовідносини між державою і суб’єктами представництва, закріплю-
ючись у приписах законодавства. Ці загальні положення уточнюються, набувають конкретного 
змістовного наповнення, ґрунтуючись на особливостях державного устрою, проте незмінними 
залишаються положення про об’єктивність зв’язку компетенції та суб’єктів, які реалізують певні 
державні функції та/або функції представництва. Коло і їх зміст визначається сутністю влади, ге-
незис якої є об’єктом дослідження багатьох учених у галузях теорії права, конституційного права, 
муніципального права, адміністративного права — О. Батанова, М. Баймуратова, В. Григор’єва, 
В. Копєйчикова, В. Солових, В. Погорілка та ін. [4, с. 32]. В аспекті формування ефективної сис-
теми публічного управління на регіональному рівні, маючи на увазі під регіоном самодостатню за 
ресурсним забезпеченням, економічними зв’язками та ментальністю населення територію, ідея 
В. Чиркіна про публічну владу територіального колективу є достатньо перспективною, проте роз-
виток відповідної теоретичної моделі має враховувати баланс загальнодержавних і територіаль-
них інтересів як основу побудови системи публічного управління.

Визначення витоків формування категорії «компетенція» обумовлює застосування ще одного 
наукового підходу — сформульованого В. Авер’яновим відносно генезису механізму управління. 
Вчений зазначав про виникнення будь-якого соціального утворення одночасно із формуванням у 
ньому відносин влади та управління тими процесами, які в ньому відбуваються. Механізм управ-
ління являє собою засіб самоуправління і самоорганізації у своїй системі, через який і здійсню-
ється реалізація влади (владних відносин) [5, с. 137]. 

Наведена точка зору В. Авер’янова є підставою для висновку про можливість трансформації 
компетенції органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, в якій від-
творюється відповідний процес формування і реалізації владовідносин. Звідси — цілком доречна 
гіпотеза про можливий генезис компетенції, який відображається у чинному законодавстві. Вка-
зане чітко ілюструє Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [6], в норми якого 
щодо визначення компетенції вносилися численні зміни (наприклад, до ст. 26, якою урегульова-
но виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад — 37 разів). Трансформацію компе-
тенції слід передбачити і у разі формування та функціонування певного органу виконавчої влади 
чи системи органів виконавчої влади. 

Пошук змісту компетенції обумовлює звернення до доктринальних положень теорії компе-
тенції (Ю. Тихомиров). Вчений зазначав про те, що компетенція є поняттям публічного права і 
виражає владні дії суб’єктів один до одного [1, с. 63]. При цьому не слід плутати компетенцію як 
систему повноважень, тобто суб’єктивних прав і обов’язків, із «об’єктивним правом» — право-
вими нормами, які визначають компетенцію, однак до її складу не входять [1, с. 42–43]. Зазна-
чене теоретичне положення актуалізується на основі визнання об’єктивного характеру потреби 
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у певній управлінській функції, яку має реалізувати орган державної виконавчої влади чи орган 
місцевого самоврядування відповідно до встановленої законодавством компетенції.

На висхідний характер об’єктивності певної управлінської функції та вторинний характер 
зв’язку з нею компетенції вказував Б. Лазарєв, з яким погоджувався Ю. Тихомиров. Так, при ви-
значенні компетенції органів управління необхідно вчасно виявити об’єктивну потребу у тій чи  
іншій управлінській функції стосовно тих чи інших об’єктів, знайти найкращі у конкретних умовах 
варіанти розподілу функцій між різними органами і закріплювати їх у правових актах [1, с. 42–43].

Вказане означає, що перед визначенням і закріпленням компетенції органів державної ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування має бути опрацьована теоретична модель 
розподілу управлінських функцій, адже тільки доктринальний аналіз спроможний врахувати 
об’єктивні явища, які позначаються і впливають на трансформацію функціональної структури 
зазначених органів. При визначенні кола управлінських функцій, якими мають бути наділені 
органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, доцільно враховувати 
їх належність до функцій, спрямованих на забезпечення самоуправління регіоном, або ж функ-
цій, які делегуються. Останнє пов’язане із процесом децентралізації управління, а розвиненість 
функцій самоуправління означає перерозподіл повноважень між центральними і регіональними 
суб’єктами управління на договірних засадах. 

Вказуючи на зміст компетенції, слід навести думку Ю. Тихомирова відносно того, що компе-
тенція у загальному вигляді — це покладений законно на уповноважений суб’єкт обсяг публічних 
прав [1, с. 55–56]. Спираючись на підхід цього науковця, можна сформулювати поняття компе-
тенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як покладений 
на них законом обсяг публічних прав, реалізація яких спрямована на досягнення встановлених 
законодавством цілей функціонування зазначених органів.

Відносно компетенції органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядуван-
ня у сфері управління регіональним розвитком доцільно зазначити про взаємозв’язок між відпо-
відними компетенціями, оскільки їх реалізація стосується управлінських функцій із досягнен-
ням єдиної мети — забезпечення життєдіяльності регіону. Однак вказане не означає тотожності 
компетенцій органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, оскільки 
різною є правова природа зазначених органів, їх роль і значення, а отже, і сфери відання при здій-
сненні регіонального управління.
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Георгієвський Ю. в. проблема співрозмірності повноважень і функцій у визначенні компетенції органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Стаття присвячена обґрунтуванню змісту компетенції органів державної виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування і формуванню наукового підходу, використання якого дозволить визна-
чити напрями вирішення проблеми співрозмірності функцій і повноважень зазначених органів. Ком-
петенція визначена з позицій покладеного законом на органи державної виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування обсягу публічних прав, реалізація яких спрямована на досягнення встанов-
лених законодавством цілей їх функціонування. Вказано на взаємозв’язок між компетенціями органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління регіональним 
розвитком, що обумовлено єдиною метою реалізації управлінських функцій зазначеними органами — 
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забезпечення життєдіяльності регіону. Однак це не означає тотожність компетенцій органів державної 
виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, оскільки існує різниця у правовій природі за-
значених органів та сфері відання при здійсненні регіонального управління.

Ключові слова: компетенція, органи державної виконавчої влади, органи місцевого самовряду-
вання.

Георгиевский Ю. в. проблема соразмерности полномочий и функций при определении компетенции 
органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Статья посвящена обоснованию содержания компетенции органов государственной исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления и формированию научного подхода к определению 
направлений решения проблемы соразмерности функций и полномочий указанных органов. Ком-
петенция определена с позиций возложенного законом на органы государственной исполнительной 
власти и органы местного самоуправления объема публичных прав, реализация которых направлена 
на достижение установленных законодательством целей их функционирования. Выделена взаимос-
вязь между компетенциями органов государственной исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в сфере управления региональным развитием, что обусловлено единой целью реа-
лизации управленческих функций указанными органами — обеспечение жизнедеятельности регио-
на. Однако это не означает приравненность компетенций органов государственной исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, так как имеются различия правовой природы указанных 
органов и сферы ведения при осуществлении регионального управления

Ключевые слова: компетенция, органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления.

Georgievsky Yu. The issue of proportionality of powers and functions in determining the competence of bodies 
of state power and bodies of local self-government

The article is devoted to the justification of the concept of state power and local self-government bodies’ 
competence. Competence is defined from position as the volume of state power and local self-government 
public rights which are imposed by law, the implementation of which is aimed at achieving the goals established 
by the legislation for these bodies functioning. The existence of the relationship between the state power and 
local self-government bodies’ competences in the sphere of regional development management is proved. This 
relationship is due to the sole purpose of those agencies management functions realization — region viability. 
However, this does not mean identity of state power and local self-government bodies’ competences. The lack of 
identity is determined by the legal nature difference of these bodies and their competence in the implementation 
of regional governance.

Key words: competence, state power bodies, local self-government bodies.
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ЦІннІСнІ ЗАСАДИ ЗДІЙСнЕннЯ  
ДИСКРЕЦІЙнИх пОвнОвАЖЕнь  
ОРГАнАмИ вИКОнАвЧОЇ влАДИ

Сучасний стан розвитку інституту дискреційних повноважень органів виконавчої влади по-
требує дослідження ціннісного рівня цього явища, у зв’язку з розвитком інтеграційних про-

цесів, що відбуваються в Україні. Зміни в системі державного управління в Україні на шляху до 
членства в європейському Союзі (далі — єС) зумовлюють перспективний шлях вдосконалення і 
розширення застосування дискреції в різних сферах суспільного життя. У цьому контексті найви-
ща соціальна цінність полягає у практичному втіленні в життя законів та інших нормативно-пра-
вових актів держави органами виконавчої влади, та спрямована на утвердження і забезпечення 
прав та свобод людини, що визначаються Конституцією України (ст. 3). Аксіологічне вивчення 
дискреційних повноважень має важливе наукове, практичне та моральне значення. Хоча інтегра-
ційні процеси не завжди призводять до позитивних наслідків як в економіці, так і в державному 
управлінні, що зумовлюється занадто великим впливом тих ідей і процесів, які відбуваються під 
час інтеграції державних інститутів.  

Різним загальнотеоретичним аспектам дискреційних повноважень увагу приділили багато 
дослідників, зокрема: В. Авер’янов, Г. Бребан, В. Дубовицький, В. Капіцин, Б. Лазарєв, О. Пап-
кова, Г. Ткач, Д. Чечот та ін. Праці учених сприяли розширенню уявлень про ціннісні засади 
дискреції, проте автори по-різному розглядають можливість застосування дискреції як певного 
ступеня свободи при реалізації повноважень органами виконавчої влади. Багато аспектів вказа-
ної проблематики залишаються дискусійними. Це стосується як природи дискреційних повно-
важень, так і необхідності їх розширення чи обмеження. У зв’язку із вказаним метою статті є 
обґрунтування розуміння дискреції як правової цінності, її необхідності в умовах інтеграційних 
процесів України.

Поняття «інтеграція» прийшло на зміну поняттю «міжнародне співробітництво» (яке не відоб-
ражало сутності нових явищ) і розуміється як вихід за межі співробітництва аж до утворення 
єдиної структури, що відзначається наддержавними ознаками. Правова інтеграція є різновидом 
інтеграційних процесів, являє собою певну сторону процесу суспільного розвитку, пов’язану з 
об’єднанням в єдине ціле раніше розрізнених частин та елементів.

Перспектива членства в єС для України є додатковим вагомим стимулом та мотиваційним 
фактором врахування інтеграційних пізнавальних засобів. Це передбачає подальше з’ясування 
змістовної визначеності дискреційних повноважень органів виконавчої влади як певної правової 
ціннісної установки. При цьому дискреційне повноваження (дискреція) визначається як потен-
ційне повноваження посадової особи або органу державної влади, що проявляється, як правило, 
через замовчування закону (підзаконного акта), посилення невизначеності, відсутності правил, 
неврегульованості відносин [1, с. 308].

Із цього приводу Г. Ткач зазначає, що дискреційні повноваження — це «свобода органу ви-
конавчої влади при виконанні чи застосуванні норм права», «встановлене право вибору варіан-
та поведінки (рішення) або наслідку правової норми», що проявляються через адміністративний 
розсуд [2, с. 275, 277].

На думку Г. Бребана, «правомочність на розсуд означає свободу адміністрації оцінювати ситуа-
ції та приймати у них рішення», коли «адміністрації надано простір, бо вона може здійснювати 
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вибір між декількома рішеннями. Вона має право діяти або не діяти, а коли вона діє, то може ви-
бирати один або декілька з можливих варіантів дій» [3, с. 191–192].

Компетенційні нормативно-правові акти закріплюють за кожним органом виконавчої влади 
певне коло повноважень — прав та обов’язків, що входять до складу їх компетенції. В. Авер’янов 
наголошує, що завдання (цілі) і функції органу є визначальними щодо характеру його прав та 
обов’язків, тому кожному виду органів виконавчої влади властиві певний обсяг компетенції 
та відповідні форми і напрями її реалізації під час практичного виконання покладених на них 
зав дань і функцій. Такі акти не лише уповноважують органи влади на вчинення певних дій, а й 
закріп люють певні принципи і процедури, які визначають порядок здійснення наданих повно-
важень. Тобто йдеться про загальні соціальні цінності, які формуються на основі політичної і со-
ціальної моралі суспільства, та закріплюються у Конституції України, в законах, кодексах (особ-
ливо процесуальних) [2, с. 191, 275].

Дискреційні повноваження органів виконавчої влади утворюють досить широкий діапазон, 
що залежно від політичних ситуацій, історичних традицій державного правління, устрою, полі-
тичного режиму, можна умовно визначити станами від «не-права» до «права». В умовах деспотиз-
му, свавілля — переважає не-правова дискреція. На іншому полюсі — правова дискреція.

Деякі автори при визначенні дискреційних повноважень прагнули наголосити на тому, що 
вони реалізуються у межах і на підставі закону, тобто являють собою особливу форму правозасто-
сування. Наприклад, Г. Бребан зазначає, що дискреційні повноваження, як і жорстка компетен-
ція, пов’язані з поняттям законності, яке аж ніяк не збігається з поняттям доцільності [3, с. 195]. 

Із приводу застосування розсуду особами, які наділені владою, А. Барак зазначав про можли-
вість вибору лише із законних альтернатив, тобто між двома або більше альтернативами, коли 
кожна альтернатива законна [4, с. 13].

Інші автори наголошують на тому, що право дискреції може бути як передбачене нормами 
права, так і фактично сформоване. У своїх дослідженнях О. Папкова констатує, що зарубіжна 
правова наука переважно вважає, що існування нормативно невстановлених, вироблених прак-
тикою правовідносин з елементом розсуду, однією зі сторін яких є посадові особи, узгоджується 
з законністю [5, с. 43].

Супутником дискреції завжди є доцільність рішення і дії. Правова дискреція, на думку В. Ка-
піцина, означає прийняття рішень, які не завжди забезпечені нормами права, але поєднують дже-
рело доцільності з тлумаченням права, принципів, доктрин, концепцій у межах реалізації цільо-
вих програм [1]. 

Дискреція — явище правове, створене людиною, пов’язане з її існуванням і розвитком та, від-
повідно, підлягає аналізу з погляду ціннісного підходу. Визначити цінність дискреційних повно-
важень — це означає з’ясувати ідею дискреції, її основне цільове призначення, позитивну роль у 
життєдіяльності соціуму.

Правова інтеграція України має ґрунтуватися на повазі всіх прав людини та основних свобод, 
культурному і релігійному різноманітті, соціальній справедливості. Правовими цінностями дис-
креції, на нашу думку, є «невід’ємні атрибути права — свобода, рівність, справедливість» [6, с. 162].

Ідея свободи є багатозначною, потребує ґрунтовного з’ясування. 
У філософії права розрізняють «правову (юридичну) свободу», яку можна визначити як фор-

мальний дозвіл органу виконавчої влади, його посадової особи вчиняти певні дії, не побоюючись, 
чи відповідає він реальній можливості та «фактичній свободі», що найчастіше розуміється як ні-
чим необмежене виявлення свавілля — «що хочу, те й роблю» [6, с. 166]. 

Дискреційні повноваження містять елемент юридичної свободи, який має у своїй основі сво-
боду вибору. При цьому свободою називається, по-перше, сам факт вибору, а по-друге — неперед-
бачуваність того, що саме посадова особа вибере. І чим більше вона має вибору, тим більше має 
свободи. 

Однак, як зазначає М. Колесніков, феномен свободи не може бути зведений до свободи ви-
бору. У структуру свободи посадової особи вибір входить як момент і елемент поряд із «внутріш-
ньою» свободою і свободою, що включають у себе два основні компоненти: почуттєвий і раціо-
нальний. Сама ситуація вибору — ще не свобода, а тільки передумова вільної дії. Слід відзначити, 
що «внутрішня» свобода — це не схована, не підпільна свобода. Це реально виявлена свобода в 
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сенсі звільнення людини усередині себе від кайданів власних стереотипів і внутрішніх страхів. 
«Зовнішня» свобода передбачає пошук обмежених засобів і форм обмежень. Такими можуть бути 
не тільки юридичні закони забороняючого характеру, а й сам факт співіснування безлічі індивідів 
з їхніми суспільними правами і свободами [6, с. 166].

Можна говорити, що правова дискреція є мірою реалізації свободи і в той же час нормою до-
цільної справедливості. Інакше кажучи, дискреційне повноваження — нормативно закріплена 
справедливість.

Слово «справедливість» походить від слова «право» (правий, правда), а в латинській мові озна-
чає justita (справедливість, від іjus (право) — соціально етична та морально-правова категорія, 
один з основних принципів права) [7, с. 604]. Протилежністю справедливості є несправедливість, 
руйнування порядку.

Чинна Конституція та законодавство України передбачають, що при вирішенні конкретних 
справ орган виконавчої влади повинен дотримуватися принципу законності (ст. 6, ч. 2 ст. 19).

Критерієм цінності закону служить не тільки втілена в ньому справедливість, а й гарантія пра-
вової безпеки громадян. У цьому сенсі за формулою, що запропонував німецький філософ права 
Г. Радбрух, «професійний обов’язок… полягає в тому, щоб приводити в дію “волю дії”, закладену в 
законі, жертвувати власним правовим почуттям в ім’я вищого авторитету закону. Йому належить 
питати про те, що відповідає закону, і ніколи про те, чи є це одночасно справедливим» [8, с. 100].

Досліджуючи ідею права, Г. Радбрух саме справедливість називає найвищим критерієм по-
зитивного права, який слід впроваджувати законодавцю. Він вважав, що справедливість (у ши-
рокому розумінні) базується на трьох правових цінностях, які її реалізують: справедливість 
(у вузькому розумінні), доцільність і правопевність (правова стабільність). Доцільність як еле-
мент ідеї права Г. Радбрух пов’язує з призначенням або ціллю (цілями) права. Правопевність 
ідеї права розкри вається ним у трьох контекстах: правова безпека, правова пізнавальність та 
правова стабільність. Ці елементи ідеї права рівноцінні, і в разі конфлікту між ними однозначне 
рішення неможливе [9].

Вчений також зазначає: «Ідею права ми знаходимо у справедливості і визначаємо суть цієї ди-
ференціюючої справедливості (у цьому випадку — правової справедливості) як рівність, тобто як 
однакове регулювання рівних і, відповідно, неоднакове — відмінних людей і відносин» [8, с. 86]. 

Важливо зауважити, що орган виконавчої влади реалізує власні повноваження не тільки фор-
мально, а й вкладає в цю формальність певний зміст, що виражається в характері та спрямова-
ності нормативних приписів, тим самим проявляючи дискреційну складову своїх повноважень.

Правозастосовувач має у своєму розпорядженні той нормативний матеріал, який створив для 
нього правотворець. Однак посадова особа органу виконавчої влади, застосовуючи відповідну 
норму права до конкретного випадку, не зобов’язана і не повинна вдаватися в її оцінку з позицій 
відповідності принципу справедливості, моральності тощо. 

Навіть якщо правозастосовний орган, ґрунтуючись на особистих переконаннях і внутрішній 
правосвідомості, доходить висновку про несправедливість тих чи інших нормативних приписів, 
він все одно зобов’язаний застосувати їх і, тим самим, вирішити справу. Наприклад, українське 
законодавство не передбачає права голови територіального відділення Антимонопольного комі-
тету України відмовитися у певних випадках від застосування того чи іншого закону через його 
протиріччя справедливості, моральним установкам тощо.

Орган виконавчої влади, використовуючи дискреційні повноваження, зобов’язаний передусім 
правильно оцінювати ситуацію та наявні у справі факти. На нашу думку, правова дискреція у своє-
му аксіологічному вимірі є чітко визначеною формою правових цінностей, що застосо вується як 
ресурс, який нейтралізує невизначеність і напруженість і, за можливості, навіть звертає напруже-
ність у фактор перетворення на користь загальних інтересів та спільного блага.

Для України правова дискреція, що пов’язана з особливою роллю держави в інтеграційних 
процесах, є засобом реалізації її мобілізаційної політики. Тут виявляється перевага адміністратив-
ного розсуду перед «мовчанням» закону, дискреції перед плюралізмом. 

З погляду інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, правова дискреція має мету, 
що полягає у створенні «суспільства для всіх», в якому всі особи, кожен з яких володіє права-
ми й обов’язками, покликані відігравати активну роль (демократична участь) у забезпеченні 
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рівності всіх людей перед законом з урахуванням національного інтересу та панування пра-
ва [10].

Розвиток суспільства на базі демократичних принципів та ринкової економіки невід’ємний 
від використання дискреційних повноважень органами виконавчої влади при виконанні чи за-
стосуванні норм права. 

Правовий порядок у кожному суспільстві забезпечується не буквою писаних законів, а відо-
мою сукупністю ідей, які тільки втілюються у законі і правових нормах, тобто принципами права. 
Це дає змогу дійти висновку, що в правовій державі в адміністративній діяльності органів вико-
навчої влади панує не тільки закон, а й саме право [6, с. 50; 7, с. 72–84].

На нашу думку, дискреція, що відповідає правовим вимогам, нормам та ідеалам, є законною і 
виступає як цінність і для суб’єкта правозастосовної діяльності, і для суспільства та сприяє адап-
тації українського законодавства до вимог світового ринку. 

Відповідно до викладеного можна дійти висновку, що тільки в правовій державі, в демократич-
ному суспільстві реалізація дискреційних повноважень органами виконавчої влади являє собою 
aequum et bonum, тобто те, що є, справедливо.
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Грінь А. А. Ціннісні засади здійснення дискреційних повноважень органами виконавчої влади
У статті охарактеризовані ціннісні основи дискреційних повноважень органів виконавчої влади у 

перспективі інтеграційних процесів в Україні. Дискреційні повноваження розглядаються як норма-
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тивно закріплена справедливість. Робиться висновок, що дискреція, яка відповідає вимогам законо-
давства та соціальним ідеалам, є законною і виступає як правова цінність.

Ключові слова: правова інтеграція, дискреційні повноваження, правові цінності, правова дискреція, 
справедливість.

Гринь А. А. Ценностные основы использования дискреционных полномочий органами исполнительной 
власти

В статье охарактеризованы ценностные основы дискреционных полномочий органов исполни-
тельной власти в перспективе интеграционных процессов в Украине. Дискреционные полномочия 
рассматриваются как нормативно закрепленная справедливость. Делается вывод, что дискреция, 
отвечающая правовым требованиям и социальным идеалам, является законной и выступает как пра-
вовая ценность.

Ключевые слова: правовая интеграция, дискреционные полномочия, правовые ценности, правовая 
дискреция, справедливость.

Grin’ A. Axiological basis of discretionary power application by executive bodies
Axiological basis of discretionary power of executive bodies is described in the article in the prospect of 

integration processes in Ukraine. Discretionary power is treated as normatively decided justice. There was 
drawn conclusion that discretion meeting legal requirements and social ideals is legal and can be treated as a 
lawful value.

Key words: legal integration, discretionary power, llawful value, legal discretion, justice.
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вИДИ вІДнОСИн ОРГАнІв вИКОнАвЧОЇ влАДИ  
З ГРОмАДЯнАмИ ТА ІнСТИТУТАмИ  

ГРОмАДЯнСьКОГО СУСпІльСТвА

Питання відносин органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянсько-
го суспільства набуває особливої актуальності в сучасних умовах державотворення, коли  

адміністративно-правовий режим відносин органів виконавчої влади і людини повинен виходи-
ти зі становища останньої як суб’єкта, перед яким виконавча влада відповідальна за свою діяль-
ність. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави.

Щодо співпраці влади та громадськості, то незважаючи на низку кроків, зроблених виконав-
чою владою в напрямку сприяння залученню громадськості до державної політики, вона й надалі 
залишається недостатньо ефективною. Як зазначено у Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні, аналіз розвитку громадянського суспільства в 
Україні свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і 
для держави: зберігаються тенденції до непрозорості, закритості та забюрократизованості в ді-
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яльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замість налагодження 
ефективного діалогу з суспільством; механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні 
державної політики належним чином не реалізовуються тощо. Вітчизняні та міжнародні неуря-
дові організації фіксують низький рівень суспільно значущої добровільної активності громадян. 
Позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства є поодинокими, а не 
системною практикою [1]. 

Дослідженню цих питань приділяється увага в межах науки державного управління, політо-
логії, соціології та ін. Поряд із цим питання адміністративно-правових засад відносин органів 
виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства не були предметом 
комплексного наукового дослідження, а тому існує потреба в їх подальшій розробці з врахуван-
ням як вітчизняного, так і європейського досвіду. Окремих аспектів цієї тематики торкалися 
В. Авер’янов, М. Бояринцева, Л. Кисіль, І. Коліушко, В. Колпаков, А. Пухтецька, В. Тимощук 
та ін. Метою статті є виокремлення видів відносин між органами виконавчої влади і громадяна-
ми, інститутами громадянського суспільства, а також висвітлення їх особливостей.

Провівши аналіз нормативно-правової бази діяльності органів виконавчої влади, можна дійти 
висновку, що в законодавстві йдеться про залучення громадян до процесу прийняття рішень орга-
нами виконавчої влади, що мають важливе суспільне значення; публічне обговорення проектів 
актів; проведення консультацій зі сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших 
нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економіч-
ної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин; розгляд пропозицій 
об’єднань громадян; розгляд звернень громадян; доступ до публічної інформації; інформування 
громадськості через засоби масової інформації про свою діяльність; оприлюднення актів; участь 
у діяльності громадських рад; участь у проведенні громадської експертизи.

У Новому тлумачному словнику відносини визначаються як стосунки, зв’язки, взаємини між 
ким-небудь, контакти, а взаємодія — як співдія, співдіяння, взаємний зв’язок між предметами у 
дії, а також погоджена дія між ким-чим-небудь [2, с. 259, 433]. Взаємодія — філософська катего-
рія, яка відображає особливий тип відношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє 
(впливає) на інші об’єкти, призводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного 
з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює зміну його стану. Дія кожного об’єкта на інший об’єкт 
зумовлена як власною активністю об’єкта, виявом його динаміки, так і реакцією об’єкта на дію 
інших об’єктів («відгук» або «обернена дія») [3, с. 77].

Пропонуємо виокремити такі види відносин між органами виконавчої влади та громадянами, 
інститутами громадянського суспільства:

1. Відносини, що виникають у результаті впливу з боку органу виконавчої влади на громадян (прий-
няття зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб у процесі забезпечення так званих «публічних 
потреб», заходи адміністративного примусу). Органи виконавчої влади не лише ініціюють ці від-
носини, а й виявляють більшу зацікавленість в їх існуванні, але громадяни зобов’язані в них всту-
пити;

2. Відносини, що виникають за ініціативою громадян (розгляд таких звернень громадян, як за-
ява (клопотання), у тому числі отримання адміністративної послуги, та скарга, а також надан-
ня інформації за запитами під час реалізації права на доступ до публічної інформації). Окремою 
формою таких відносин є особистий прийом громадян, що здійснюється посадовцями органів 
виконавчої влади.

Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запи-
тами визначений розділом IV Закону України від 13 січня 2011 р. «Про доступ до публічної інформа-
ції». Доступ до інформації, що забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюд-
нення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет, на 
інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, на нашу думку, є тим фактором, який сприяє 
налагодженню відносин та конструктивної взаємодії органів виконавчої влади і громадян.

Отже, в цьому виді відносин більшу зацікавленість виявляють громадяни, адже вони зверта-
ються до органу виконавчої влади для реалізації чи захисту своїх прав. Органи виконавчої влади є 
стороною, яка повинна відреагувати на звернення особи;
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3. Участь громадян в управлінні державними справами. Виявляється у розгляді органами влади 
таких звернень громадян, як пропозиції (зауваження), проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики, участь представників інститутів громадян-
ського суспільства в роботі громадських рад, проведення інститутами громадянського суспільства 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні 
державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність 
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльнос-
ті зазначених органів. Проведення консультацій має сприяти налагодженню системного діало-
гу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих 
питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для 
участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю проводяться 
з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав 
і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів. Результати їх проведення враховуються органом виконавчої влади під час прийняття 
остаточного рішення або в подальшій його роботі. Формами консультацій є публічне громадське 
обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма) [4].

Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міні-
стрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 
районній у містах Києві та Севастополі держадміністрації є постійно діючим колегіальним вибор-
ним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлін-
ні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування гро-
мадської думки під час формування та реалізації державної політики [5].

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демокра-
тичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського сус-
пільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання таки-
ми органами рішень, підготовку пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для їх 
врахування органами виконавчої влади у своїй роботі [6].

Погоджуємося з думкою, що під час взаємодії влади з громадськістю виникають суб’єктно-
об’єктні зв’язки, обумовлені постійною трансформацією ролей у них. При залученні громад-
ськості до вироблення чи прийняття рішень, програм розвитку тощо влада є суб’єктом впливу. 
Але під час обговорення, коли громадськість пропонує варіанти вирішення питання, ставить 
умови й вимагає включення пропозицій, вона стає головним суб’єктом впливу, а влада трансфор-
мується в об’єкт [7, с. 43].

Цей вид відносин є взаємодією, співпрацею задля спільної мети — підвищення ефективності 
державного управління. Учасники таких відносин повинні мати обопільну зацікавленість у її до-
сягненні.

Взаємодія інститутів громадянського суспільства й органів держави відбувається у таких пра-
вових формах:

• участь у нормотворчій діяльності держави, яка полягає в розробленні та обговоренні про-
ектів нормативно-правових актів і є найпоширенішою формою участі громадських організацій у 
державному управлінні;

• мучасть у правозастосовній діяльності держави, яка забезпечується шляхом: передачі по-
вністю повноважень державних органів; часткової передачі повноважень державних органів; гро-
мадського контролю; утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, 
комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації держав-
ної політики тощо;

• участь у правоохоронній діяльності держави, наприклад, участь інститутів громадянського 
суспільства у діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення охорони громадського по-
рядку [8].

На Конференції міжнародних неурядових організацій Ради європи 1 жовтня 2009 р. було ухва-
лено Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішення (далі — Кодекс). 
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У Кодексі, який складається з п’яти розділів, викладається обґрунтування, схема і засоби роз-
ширення участі громадськості у процесі прийняття політичного рішення. Кодекс розрахований 
на суб’єктів прийняття рішень та організації громадянського суспільства. У науковій літературі 
наводиться огляд цього документа. Зупинимося на окремих положеннях Кодексу. Звернення до 
нього було б корисним і для вітчизняної практики взаємодії громадськості та органів виконавчої 
влади.

Кодекс не має імперативного характеру, не встановлює правила і не вимагає механізмів право-
застосування. Він пропонує всім учасникам демократичних процесів правила, що випливають з 
конкретного практичного досвіду діалогу та співпраці між неурядовими громадськими органі-
заціями та органами державної влади. Головне завдання Кодексу — зробити внесок у створення 
сприятливих умов для неурядових громадських організацій в країнах — членах Ради європи та 
Білорусі, визначивши на європейському рівні набір загальних принципів, директив і механізмів 
участі громадськості у процесі прийняття політичних рішень.

Кодекс визначає принципи конструктивних відносин неурядових громадських організацій і 
органів державної влади різних рівнів:

1. Принцип участі. Організації збирають та поширюють думки своїх членів, груп споживачів та 
зацікавлених громадян. Це має вирішальне значення у процесі прийняття політичного рішення, 
підвищення якості, зрозумілості і довгострокового застосування політичної ініціативи. Попере-
дньою умовою для цього принципу є вільний та доступний процес участі, який ґрунтується на 
узгоджених умовах участі;

2. Принцип довіри. Хоча неурядові громадські організації та органи державної влади мають різні 
ролі, спільна мета поліпшити життя людей може бути успішно досягнута, якщо вона буде ґрунту-
ватися на довірі, що передбачає прозорість, повагу та взаємну надійність;

3. Принцип підзвітності і прозорості. Діяльність у громадських інтересах вимагає відкритості, 
відповідальності, підзвітності та прозорості як від неурядових організацій, так і від органів дер-
жавної влади; 

4. Принцип незалежності. Неурядові організації повинні бути визнані вільними і незалежними 
щодо їхніх цілей, рішень і заходів. Вони мають право діяти незалежно і відстоювати позиції неза-
лежно від органів влади, з якими вони можуть співпрацювати в інших сферах.

Кодекс визначає чотири рівня участі громадськості у процесі прийняття рішення:
1. Інформація. Доступ до інформації є основою залучення неурядових громадських організацій 

до процесу прийняття політичного рішення. Це відносно низький ступінь залучення, який є од-
ним зі способів отримання інформації від органів державної влади, та не потребує і не передбачає 
втручання або залучення неурядових громадських організацій;

2. Консультація. Це форма ініціативи, коли органи державної влади просять неурядові громад-
ські організації висловити свою думку стосовно конкретного політичного питання чи політич-
ного процесу. Ініціаторами та авторами тем є органи державної влади, а не неурядові громадські 
організації;

3. Діалог. Будь-яка зі сторін може ініціювати діалог, який, в свою чергу, може бути необмежений 
або конкретний. Необмежений діалог — це двостороннє спілкування, яке ґрунтується на взаєм них 
інтересах та потенційно спільних цілях, з метою забезпечити регулярний обмін думками. Його межі 
можуть варіюватися від відкритих громадських слухань до спеціалізованих нарад між неурядовими 
громадськими організаціями та органами державної влади. Діапазон питань для обговорення не 
обмежується, і воно не пов’язано безпосередньо з поточним політичним процесом. Конкретний 
діалог ґрунтується на взаємних інтересах для обговорення окремого політичного процесу, зазвичай 
веде до вироблення спільної рекомендації, стратегії або законопроекту. Він є більш результативним, 
оскільки складається зі спільних, зазвичай часто відвідуваних та регулярних зустрічей, має на меті 
виробити основні політичні стратегії і часто спонукає до узгодження висновків;

4. Партнерство. На цьому рівні неурядові громадські організації та органи державної влади 
збираються для тісного співробітництва. Партнерство може включати такі заходи, як делегуван-
ня неурядовим громадським організаціям конкретного завдання, наприклад, надання послуг, а 
також участі у форумах і створення органів із прийняття спільних рішень, включаючи питання 
ресурсного забезпечення [9].



ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

428 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

Підсумовуючи, зазначимо, що відносини, в яких перебувають органи виконавчої влади з гро-
мадянами та інститутами громадянського суспільства, можуть полягати у прийнятті органами ви-
конавчої влади зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб у процесі забезпечення так званих 
«публічних потреб», застосуванні заходів адміністративного примусу, виникати в зв’язку з реа-
лізацією чи захистом громадянами своїх прав та інтересів, а також бути взаємодією органів ви-
конавчої влади і громадян, інститутів громадянського суспільства в процесі їх участі в управлінні 
державними справами. Взаємодія можлива у нормотворчій, правозастосовній і правоохоронній 
діяльності.
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Дерець в. А. види відносин органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського 
суспільства

У статті розглядаються види відносин органів виконавчої влади з громадянами та інститутами гро-
мадянського суспільства, а також висвітлюються їх особливості. Запропоновано розрізняти відноси-
ни, що полягають у прийнятті органами виконавчої влади зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб 
у процесі забезпечення так званих «публічних потреб», застосуванні заходів адміністративного приму-
су, відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією чи захистом громадянами своїх прав та інтересів, 
а також є взаємодією органів виконавчої влади і громадян, інститутів громадянського суспільства в 
процесі їх участі в управлінні державними справами. Наголошується, що під час взаємодії влади з гро-
мадськістю суб’єктно-об’єктні зв’язки обумовлені постійною трансформацією ролей у них. Окрема 
увага приділена Кодексу кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішення, що був 
ухвалений на Конференції міжнародних неурядових організацій Ради європи 1 жовтня 2009 р. Роз-
глядаються принципи конструктивних відносин неурядових громадських організацій та органів дер-
жавної влади різних рівнів, що закріплені у Кодексі. Зазначаються рівні участі громадськості у процесі 
прийняття рішення відповідно до цього Кодексу.

Ключові слова: органи виконавчої влади, громадяни, інститути громадянського суспільства, відно-
сини, Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішення.
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Зіноватна І. В. проблемні питання правового регулювання зміни умов трудового договору

Дерец в. А. виды отношений органов исполнительной власти с гражданами и институтами гражданско-
го общества

В статье рассматриваются виды отношений органов исполнительной власти с гражданами и ин-
ститутами гражданского общества, а также освещаются их особенности. Предложено различать 
отношения, которые заключаются в принятии обязывающих решений в отношении частных лиц в 
процессе обеспечения так называемых «публичных нужд», применении мер административного при-
нуждения, отношения, возникающие в связи с реализацией или защитой гражданами своих прав и 
интересов, а также являются взаимодействием органов исполнительной власти и граждан, институтов 
гражданского общества в процессе их участия в управлении государственными делами. Отмечается, 
что во время взаимодействия власти с общественностью субъектно-объектные связи обусловлены 
постоянной трансформацией ролей в них. Отдельное внимание уделяется Кодексу лучших прак-
тик участия общест венности в процессе принятия решения, который был принят на Конференции 
международных неправительственных организаций Совета Европы 1 октября 2009 г. Рассматриваются 
принципы конструктивных отношений неправительственных организаций и органов государствен-
ной власти различных уровней, которые закреплены в Кодексе. Указываются уровни участия обще-
ственности в процессе принятия решения в соответствии с данным Кодексом.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, граждане, институты гражданского общества, 
отношения, Кодекс лучших практик участия общественности в процессе принятия решения.

Derets V. Types of relations executive bodies of citizens and civil society
The article covers the types of relations executive bodies of citizens and civil society, and highlights their 

features. A distinguish relations are in making executive agencies binding decisions on individuals in the 
process of providing so-called «public purposes», the application of administrative coercion, matters arising 
in connection with the defense or citizens of their rights and interests and there is cooperation between the 
executive authorities and citizens, civil society organizations in their participation in public affairs. It is noted 
that during interaction with public authorities subject-object relations due to constant transformation of roles 
in them. Special attention is paid to the Code of Good Practice for public participation in the decision-making 
process that was adopted by the Conference of INGOs of the Council of Europe October 1, 2009. The principles 
of constructive relations of NGOs and public authorities at various levels, which are enshrined in the Code. 
Indicate the level of public participation in the decision making process of the present Code.

Key words: government agencies, citizens, civil society, relationships, Code of Good Practice for public 
participation in the decision making process.
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пРОБлЕмнІ пИТАннЯ пРАвОвОГО РЕГУлЮвАннЯ 
ЗмІнИ УмОв ТРУДОвОГО ДОГОвОРУ

Одним з основних напрямів інтеграційного процесу, умовою набуття Україною повного член-
ства в європейському Союзі (далі — єС) є адаптація, зближення та поступове приведен-

ня законодавства України у відповідність до законодавства єС, а також виконання зобов’язань 
за міжнародними договорами України з єС. Чинне законодавство України не містить доскона-
лої конструкції порядку зміни умов трудового договору, що призводить до порушення головно-
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го галузевого принципу заборони примусової праці. Реформа трудового законодавства України 
повин на сприяти створенню ефективного правового механізму зміни умов трудового договору.

Питання реалізації зміни умов трудового договору стали предметом дослідження багатьох видат-
них учених радянського простору: М. Александрова, є. Астрахана, М. Бару, Л. Бугрова, А. Пашер-
стника, В. Прокопенка, А. Ставцевої, О. Хохрякової та ін. Проблеми, пов’язані з порядком зміни 
умов трудового договору також висвітлюються в працях сучасних провідних вітчизняних науков-
ців: Н. Болотіної, П. Бущенка, Г. Гончарової, В. Жернакова, П. Жигалкіна, І. Зуба, П. Пилипенка, 
С. Прилипка, О. Процевського, Г. Чанишевої, Н. Хуторян, О. Ярошенка. Крім того, вдосконаленню 
порядку змін окремих умов трудового договору присвятили свої дисертаційні дослідження Я. Бог-
данюк, С. Булах, Ю. Кернякевич, В. Киян, Т. Парпан, А. Юшко та ін. Вказані науковці зробили 
значний внесок у теорію трудового права, однак проблема правового регулювання процедури здій-
снення зміни умов трудового договору потребує подальшого вдосконалення. 

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу порядку зміни умов трудового договору та 
розробка рекомендацій щодо внесення змін до чинного законодавства і вдосконалення по-
ложень проекту Трудового кодексу України (законопроект № 1658 від 27 грудня 2014 р., далі —  
Проект) [12].

Частиною 3 ст. 43 Конституції України передбачена заборона використання примусової пра-
ці. Правовий зміст примусової праці викладено у ст. 2 Конвенції Міжнародної організації праці 
№ 29 від 28 червня 1930 р.: примусова або обов’язкова праця означає всяку роботу або службу, 
що вимагається від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання, для якої ця особа не за-
пропонувала добровільно своїх послуг. Поняття «примусова або обов’язкова праця» не охоплює: 
будь-яку роботу або службу, що вимагається за законами про обов’язкову військову службу, що є 
частиною звичайних цивільних обов’язків; що вимагається від особи внаслідок вироку суду; що 
виконується внаслідок надзвичайних обставин, тобто війни або лиха або загрози лиха; дрібні ро-
боти громадського характеру, які виконуються на користь громади. 

Відповідно до ст. 31 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) власник або 
уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумов-
леної трудовим договором. Отже, для зміни умов трудового договору, як це випливає із загальних 
договірних засад та рівності сторін, необхідна згода обох суб’єктів трудових правовідносин.

У статті 4 Проекту наведено визначення примусової праці, що цілком відповідає міжнародно-
правовим нормам. Таким чином, однією з найважливіших гарантій реалізації конституційного 
права на працю є заборона вимагати роботодавцем виконання працівником роботи, що не обу-
мовлена трудовим договором. Однак протягом дії трудового договору трудові правовідносини не 
залишаються незмінними, статичними, вони завжди динамічні та рухливі. Причинами таких змін 
можуть бути як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Це запровадження нової техніки, нових 
технологій, зміни в організації виробництва і праці, нове розміщення працівників або перероз-
поділ їх обов’язків, суміщення професій та посад, збільшення або зменшення обсягу робіт тощо. 
Суб’єктивні якості працівника (фізичні та розумові) з віком зазнають суттєвої трансформації. 
Отримання освіти та підвищення освітнього рівня, збільшення стажу роботи сприяють створен-
ню умов для росту кваліфікації. На трудових відносинах позначаються здоров’я людини, її сі-
мейний стан та матеріальне становище, характер праці та умови тощо. Слід також враховувати й 
зовнішні чинники, які прямо не пов’язані з працею, але можуть стати для працівника вирішаль-
ними, — віддаленість роботи від житла, умови транспортної доступності, житлово-комунальне, 
побутове, торговельне обслуговування тощо. 

Статтею 67 Проекту передбачено, що умови трудового договору можуть змінюватися внаслі-
док: 1) переміщення; 2) переведення на іншу роботу. Зміна найменування посади, яку обіймає 
працівник, без зміни обов’язків, що покладаються на працівника, не вважається зміною умов 
трудового договору і не вимагає згоди на це працівника. Відповідно до ст. 69 Проекту переве-
денням на іншу роботу вважається виконання працівником тимчасової або постійної роботи, не 
передбаченої трудовим договором, крім випадків, передбачених частинами 2 і 3 ст. 36 цього Ко-
дексу. При цьому, ст. 36 Проекту визначає трудову функцію працівника, а зазначені вище її части-
ни передбачають порядок покладення на працівника виконання додаткових обов’язків внаслідок 
неповної зайнятості працівника або тимчасового заміщення відсутнього працівника.
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Пленум Верховного Суду України в п. 31 постанови від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» пояснив, що переведенням на іншу роботу вважається дору-
чення працівнику роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації або посаді, обумовленим 
трудовим договором. Таким чином, законодавець визначив під переведенням лише зміну однієї 
умови трудового договору — трудової функції працівника. 

Дозволимо собі не погодитися з думкою деяких дослідників, що до переведення слід відноси-
ти і зміну місця роботи, роботодавця, робочого місця та інших істотних умов праці, визначених 
трудовим договором або законодавством про працю [8, с. 339; 9, с. 69]. На нашу думку, переве-
денням слід вважати лише зміну такої необхідної умови трудового договору, як трудова функція, 
а зміна інших істотних умов праці може випливати зі зміни інших умов трудового договору (місця 
роботи, умов та розмірів оплати праці тощо) або зміни положень локальних актів (режим роботи, 
встановлення або скасування неповного робочого часу, найменування посад тощо).

Серед різноманіття наукових підходів до визначення трудової функції найбільш розповсюдже-
ною є думка, що це робота за визначеною професією, спеціальністю, кваліфікацією та посадою 
[1, с. 60–61; 2, с. 311–313; 3, с. 307]. 

Під професією розуміється широка галузь застосування праці, комплекс спеціальностей, який 
вимагає певних теоретичних знань, практичних навичок, необхідних для виконання робіт, вона 
відображає родовий або галузевий розподіл праці (наприклад, лікар, учитель, інженер) і визна-
чається метою та характером трудової функції [4, с. 27]. Відповідно до Класифікатора професій 
ДК 003:2010 професія — це здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної 
кваліфікації [5]. Я. Богданюк справедливо зазначає, що професія є незмінною, набута особою од-
норазово, вона надає можливість здійснювати роботу у певній сфері суспільного виробництва і під 
час переведення змінюється не сама професія, а її складові: спеціальність і кваліфікація, оскільки 
за безпосередньою зміною професії укладатиметься новий трудовий договір [3, с. 304–305].

Спеціальність — це більш вузька сфера трудової діяльності в межах певної професії. Це скла-
дова професії, яка теж відтворює розподіл праці, але характеризується відносно меншим обсягом 
знань і практичних навичок (наприклад, лікар-хірург, учитель фізики, інженер-програміст тощо) 
[4, с. 27]. Класифікатор професій використовує поняття «спеціалізація», а не «спеціальність» і 
зазначає, що вона пов’язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами 
чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає 
певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов’язків [5]. Зазначені поняття не є 
тотожними, адже під спеціалізацією розуміється конкретизована сукупність знань, умінь і нави-
чок, орієнтованих на застосування у локалізованій сфері професійної діяльності людини у межах 
вказаної спеціальності (наприклад, професія — лікар, спеціальність — хірургія, спеціалізація — 
трансфузіологія) [3, с. 303; 6, с. 244]. 

Оскільки роботи за одними і тими самими професіями та спеціальностями різні за своєю 
складністю, застосовується поняття «кваліфікація», яка характеризується певним рівнем тео-
ретичних знань і практичних навичок за певною професією, що закріплений у певній правовій 
формі (тарифний розряд, клас, категорія, вчений ступінь тощо) [2, с. 317]. Слушною видається 
думка Т. Парпан, яка розмежовує зміну умов трудового договору та зміну умов праці працівни-
ків. Зміна умов праці може бути викликана лише об’єктивними чинниками, тобто змінами в 
організації виробництва і праці. У зв’язку зі зміною умов праці роботодавець вправі змінювати 
тарифікаційний розряд — ступінь складності та важкості робіт, проте не вправі без згоди з пра-
цівником допускати зміну розряду працівника як величину, яка відображає рівень його профе-
сійної підготовки [10, с. 5–6].

Останньою правовою категорією в структурі трудової функції є посада — це визначена штат-
ним розписом первинна структурна одиниця підприємства, установи, організації, що зумовлює 
коло прав та обов’язків і характер відповідальності працівника [7, с. 281]. Особливість посади по-
лягає в тому, що на відміну від професії, спеціальності та кваліфікації, вона не може існувати поза 
сферою трудових відносин [3, с. 307]. 

З огляду на викладене вище, доцільним було б зазначити дефініцію «трудової функції» та роз-
крити її зміст у ст. 36 Проекту, адже визначеність трудової функції дає змогу окреслити конкретне 
коло прав та обов’язків сторін, установлення якого підвищує відповідальність за доручену справу, 
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сприяє правильній організації праці та спрямовано на викорінення примусової праці зі сфери 
трудових відносин. 

Слід підтримати пропозицію С. Повзун щодо закріплення на законодавчому рівні обов’язкової 
письмової форми надання згоди працівником на зміну будь-яких умов трудового договору, а та-
кож встановлення певного строку дії такої згоди, наприклад, один місяць [10, с. 181]. Оскільки 
ст. 33 Проекту передбачає лише письмову форму трудового договору, то і зміни його умов повинні 
відбуватися в такій самій формі.

Під переміщенням автори Проекту розуміють зміну робочого місця, структурного підрозді-
лу у тій самій місцевості, доручення роботи на іншому обладнанні в межах трудової функції та 
кваліфікації, якщо це не протипоказано за станом здоров’я, без зміни істотних умов трудового 
договору. Робоче місце — це певна ділянка виробничої діяльності, оснащена необхідним знаряд-
дям, обладнанням та інструментом, конкретний механізм або агрегат, на яких працівник виконує 
свої трудові обов’язки [4, с. 22]. Впровадження конвеєрної системи праці, оволодіння суміжними 
професіями дозволяє працівникам періодично змінювати своє робоче місце, робить працю більш 
різноманітною і змістовною. Таким чином, зміна робочого місця розцінюється як необхідне і 
прогресивне явище, оскільки праця перестає бути рутинною і нудною. 

Провівши ретельний аналіз розмежування понять «місце роботи» і «робоче місце», А. Юшко 
дійшла висновку, що відокремлений структурний підрозділ підприємства (за наявності майнової, 
організаційної та оперативної ознак трудової правосуб’єктності) можна розглядати як місце ро-
боти [4, с. 18–19].

На нашу думку, доцільно було б передбачити у ст. 68 Проекту порядок переміщення праців-
ника в інший відокремлений підрозділ підприємства. Згідно з ч. 4 ст. 64 Господарського кодексу 
України відокремлені підрозділи — це філії, представництва, відділення тощо, які утворюються у 
спеціально передбаченому законом порядку. Вважаємо, що переміщення працівника в інший від-
окремлений підрозділ повинно відбуватися за письмовою згодою працівника, якщо таке робоче 
місце зазначається як умова трудового договору.

Слід також зауважити, що у ст. 32 до обов’язкових умов трудового договору автори Проекту 
відносять, крім іншого, умови оплати праці. Згідно з ч. 1 ст. 29 Закону України «Про оплату пра-
ці» при укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його 
відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно 
з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством. 

Умова про оплату праці працівника як обов’язкова умова трудового договору є стимулюючим 
чинником, що впливає на підвищення його активності до трудової діяльності, досягнення най-
вищих результатів у своїй праці, що, у свою чергу, сприятливо відображається і на фінансовому 
становищі роботодавця [11, с. 353].

Як вже зазначалося, оскільки трудовий договір укладається на двосторонній основі, то і змі-
на його умов повинна відбуватися лише на підставі згоди двох сторін. Таким чином, зміна такої 
обов’язкової умови трудового договору, як умови і розмір оплати праці в бік погіршення, мають 
здійснюватися лише за письмовою згодою працівника. 

З огляду на викладене вище, пропонуємо ч. 1 ст. 67 Проекту викласти в такій редакції: «Зміст 
трудового договору може змінюватися внаслідок: 1) переведення на іншу роботу; 2) переміщення 
працівника в інший відокремлений підрозділ; 3) зміни умов і розмірів оплати праці; 4) зміни ін-
ших умов трудового договору».

Враховуючи зазначене вище, слід також внести зміни до ч. 2 ст. 29 Закону України «Про оплату 
праці», якими передбачити письмову згоду працівника в разі погіршення умов і розмірів оплати праці.
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Зіноватна І. в. проблемні питання правового регулювання зміни умов трудового договору
У статті визначені недоліки правового регулювання порядку зміни умов трудового договору у чин-

ному та перспективному законодавстві. Проаналізовані обов’язкові умови трудового договору, зміна 
яких потребує письмової згоди працівника. Наведено критерії відмежування переведення від зміни 
інших умов трудового договору. Досліджено правові категорії «професія», «спеціальність», «кваліфіка-
ція», «посада», що є складовими трудової функції. Запропоновані шляхи удосконалення законодавчо-
го закріплення чіткого порядку зміни умов трудового договору.

Ключові слова: зміна умов трудового договору, переведення на іншу роботу, трудова функція.

Зиноватная И. в. проблемные вопросы правового регулирования изменения условий трудового договора
В статье определены недостатки правового регулирования порядка изменения условий трудового 

договора в действующем и перспективном законодательстве. Проанализированы обязательные усло-
вия трудового договора, изменение которых требует письменного согласия работника. Приведены 
критерии отличия перевода от изменения других условий трудового договора. Исследованы правовые 
категории «профессия», «специальность», «квалификация», «должность», которые являются состав-
ляющими трудовой функции. Предложены пути совершенствования законодательного закрепления 
четкого порядка изменения условий трудового договора.

Ключевые слова: изменение условий трудового договора, перевод на другую работу, трудовая функция.

Zinovatna I. Problematic issues of legal regulation of the changing conditions of the labour contract
The article identifies the shortcomings of the legal regulation of the procedure for changing the terms of the 

employment contract in current and future legislation. Analyzed the mandatory conditions of the employment 
contract, which requires the written consent of the employee. The criteria of translation differences change 
other terms of the employment contract. Researched legal category of «profession», «specialty», «qualification», 
«position», which are the components of the job function. The ways of perfection of legislative recognition of a 
clear procedure for changing the terms of the employment contract.

Key words: changing conditions of the labour contract, transfer to another job, work function.
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РОЗвИТОК І ЗнАЧЕннЯ  
ЄвРОпЕЙСьКОГО ЦИвІльнОГО пРОЦЕСУ  
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Формування загальноєвропейської системи судового захисту цивільних прав відіграє важли-
ву роль у розвитку науки цивільного процесу в усіх державах, які підтримують європейські 

цінності. Важливе значення має те, що ця система забезпечує можливість участі громадян дер-
жав — не членів європейського Союзу (далі — єС), що зумовлює актуальність та необхідність її 
дослідження. В Угоді про асоціацію між Україною та єС було визначено основні напрями взаємо-
дії та розвитку судового співробітництва в цивільних справах відповідно до принципів юридичної 
визначеності і права на справедливий суд.

Варто відзначити, що ці питання останнім часом викликають науковий інтерес, зокрема, їм 
присвячені праці П. Готтвальда, А. Ніланд, М. Сторма, М. Таруффо, Дж. Хаззарда, А. Цуккeрмана 
та ін. Однак у вітчизняній науковій літературі явище європейського цивільного процесу комп-
лексно не досліджувалося, хоча його розвиток, що відбувається впродовж останніх десятиліть, 
має еволюційне значення і вимагає детального дослідження.

Мета статті — окреслити передумови становлення та розвитку європейського цивільного про-
цесу, що надасть можливість сформувати правильне уявлення про його сутність. Це має важливе 
значення для подальшої інтеграції України в єС.

Розвиток спільного правового простору правосуддя в єС пов’язаний передусім із запрова-
дженням європейської та Брюссельської конвенцій. Так, у положеннях європейської конвен-
ції було закріплено загальні засади здійснення правосуддя, які набули загальнообов’язкового 
характеру для всіх держав — членів Ради європи. Обидві ці конвенції справили значний вплив 
на гармонізацію національних процедур і сприяли утворенню європейського цивільного про-
цесу [1, с. 208].

Брюссельська конвенція від 27 вересня 1968 р. про юрисдикцію, визнання та виконання судо-
вих рішень у цивільних та комерційних справах, як зауважує П. Готтвальд, стала першою части-
ною уніфікованих правил юрисдикції, які можна розглядати як початок загального європейсько-
го цивільного процесу [2, с. 38]. A. Стадлер зауважує, що Брюссельська конвенція, безумовно, 
забезпечила основу і принципи європейського цивільного процесу [3].

Брюссельська конвенція дійсно порушила наявні прерогативи національних процесуальних 
систем, запроваджуючи механізм визнання та виконання рішень іноземних судів. Невід’ємною 
частиною системи європейського цивільного процесу став Регламент № 44/2001 про юрисдик-
цію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (Брюссель I) 
від 22 грудня 2000 р., який унаслідок останніх реформ замінений Регламентом № 1215/2012 від 
12 грудня 2012 р. (Брюссель І recast) [4].

Відповідно до останнього Регламенту, який набрав чинності 10 січня 2015 р., транскордонні 
судові рішення підлягають автоматичному виконанню на всій території єС, тобто запроваджу-
ється загальна процедура виконання судових рішень і скасовується процедура екзекватури для 
виконання рішень, ухвалених судами держав — членів єС. Важливість запровадження в усіх дер-
жавах — членах єС єдиних підходів саме до виконання судових рішень зумовлена їхнім значен-
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ням для забезпечення комплексності загальноєвропейської системи європейського цивільного 
процесу.

Центральне місце в цій системі, безумовно, посідають регламенти, що запроваджують за-
гальні європейські процедури видачі наказу для сплати (European Order for Payment Procedure) [5] 
та порядок вирішення дрібних спорів (European Small Claims Procedure) [6]. Ці сучасні загаль-
ноєвропейські процедури стали найбільшими досягненнями гармонізації цивільного проце-
суального законодавства в єС та започаткували розбудову системи європейського цивільного 
процесу.

Саме ці дві процедури створили автономну європейську систему цивільного процесу і демон-
струють важливий крок у розвитку європейського цивільного судочинства [7, с. 253]. Оскільки 
вони забезпечили єдиний загальний для всіх держав-членів механізм судового захисту прав жи-
телів єС у транскордонних справах, європейське процесуальне право набуло ознак завершеної 
системи здійснення правосуддя у цивільних справах — від початку судового вирішення спору до 
виконання рішення суду і захисту цивільних прав. 

Цими процедурами встановлено порядок розгляду спорів транскордонного характеру, основна 
відмінність між ними полягає в тому, що наказ для сплати видається тільки у випадку розгляду 
справ, що містять грошову вимогу; в порядку, що передбачений для розгляду дрібних спорів мо-
жуть розглядатися як грошові, так і не грошові вимоги. 

Спрощеність цих процедур полягає у порядку здійснення процесуальних дій — здебільшого це 
обмін документами між сторонами та судом. Проведення судових засідань у справі не є необхід-
ним і залежить від волі суду або клопотань сторін.

Комплексність та системність системи європейського цивільного процесу забезпечується не 
тільки загальними автономними процедурами з розгляду і вирішення справ, а й наявними інстру-
ментами для вирішення питань організації та здійснення процесуальної діяльності з розгляду і 
вирішення справ транскордонного характеру. Зважаючи на певну неефективність конвенційних 
механізмів урегулювання питань, пов’язаних із передачею судових та позасудових документів, а 
також взаємодії судів у сфері доказування, було ухвалено відповідні регламенти єС, які впродовж 
перших років існування довели свою ефективність і стали невід’ємною частиною системи євро-
пейського цивільного процесу.

З огляду на це важливу роль у забезпеченні ефективної судової діяльності з розгляду цивільних 
та комерційних справ у судах держав — членів єС відіграють положення Регламенту про сервіс 
судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах у державах-членах [8], 
або так званого Регламенту про сервіс документів (service of documents); Регламенту про співробіт-
ництво між судами держав-членів у зборі доказів у цивільних або комерційних справах [9], або так 
званого Регламенту доказів (Evidence Regulation); а також Регламенту про європейську процедуру 
видачі наказу про забезпечення рахунку для полегшення стягнення транскордонних боргів у ци-
вільних і комерційних справах [10].

Положення цих документів забезпечують нормальну ефективну організацію судової діяльнос-
ті з розгляду справ, які мають транскордонний характер, залишаючи при цьому і частину про-
цедур національного процесуального законодавства.

Значну роль у забезпеченні ефективного функціонування системи європейського цивільно-
го процесу відіграє Регламент № 655/2014 від 15 травня 2014 р., який встановлює європейську 
процедуру забезпечення коштів на банківському рахунку (європейський наказ про забезпечення 
рахунку) [10]. 

Цей Регламент регулює питання, пов’язані з розглядом грошових претензій у цивільних і ко-
мерційних справах, які мають транскордонний характер, та встановлює новий порядок, що до-
зволяє кредитору отримати ордер на забезпечення своїх вимог і заблокувати кошти, наявні на 
рахунку боржника у банку в державі — члені єС. Таким чином, можна запобігти витраті коштів з 
рахунку боржника, що ускладнить або унеможливить спроби кредитора стягнути борг.

Важливе місце в розвитку європейського цивільного процесу посідає Регламент (єC) 
№ 805/2004 про європейський виконавчий наказ для незаперечних вимог [11], який опосеред-
ковує виконання судових рішень із безспірних вимог і в такий спосіб забезпечує в єС порядок 
спрощеного вирішення безспірних вимог, які застосовується на території всього єС. 
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європейський виконавчий наказ, або сертифікат, дозволяє судовим рішенням у справах щодо 
безспірних вимог бути визнаними й автоматично виконуватися в іншій державі — члені єС без 
будь-яких проміжних або додаткових процедур.

Директивою єС 2002/8/EC від 27 січня 2003 р. для поліпшення доступу до правосуддя в транс-
кордонних спорах шляхом встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юри-
дичної допомоги для таких спорів [12], встановлювалися уніфіковані форми для звернення за 
допомогою. Отже, основним завданням Директиви є забезпечення належного рівня правової 
допомоги в транскордонних спорах. Зазначений документ встановлює певні мінімальні загальні 
стандарти, які стосуються надання правової допомоги в таких спорах.

До системи європейського цивільного процесу також варто відносити положення про поря-
док альтернативного вирішення спорів (Alternative Dispute Resolution, або ADR) [13], який набуває 
чинності у липні 2015 р., та порядок вирішення споживчих спорів онлайн (Online Dispute Resolution 
for consumer cases, або ODR) [14], який набуває чинності в січні 2016 р. європарламент неодно-
разово звертав увагу на те, що цілісний підхід до спільного ринку має забезпечуватися простою, 
доступною і доцільною системою захисту. 

Ці два документи є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими законодавчими актами, які 
регулюють відносини з позасудового врегулювання спорів за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Зокрема, Регламент № 524/2013 передбачає створення ОDR-платформи, 
яка пропонує споживачам і трейдерам єдину точку входу для позасудового врегулювання спорів 
онлайн за допомогою ADR.

Варто зауважити, що запровадження цих процедур і становлення європейського цивільного 
процесу викликано необхідністю ефективного регулювання судової діяльності з розгляду справ 
транскордонного характеру, а не бажанням створити європейське цивільне процесуальне законо-
давство, альтернативне національному. 

Його основою стали дві перші загальноєвропейські процедури розгляду справ судом — це аль-
тернативний національному порядок розгляду і вирішення будь-якої справи транскордонного 
характеру. 

Положення інших законодавчих актів єС забезпечують комплекс процесуальних дій, які не-
обхідні для розгляду справ транскордонного характеру. З огляду на відмінності національного 
процесуального законодавства держав — членів єС запровадження дієвих простих та ефективних 
механізмів, які є частиною комплексної європейської системи вирішення транскордонних спо-
рів, є надзвичайно перспективним і важливим для забезпечення доступності судового розгляду 
для всіх жителів єС. 

Доцільними видаються подальші розвідки у сфері розбудови європейського цивільного про-
цесу, пов’язані з необхідністю забезпечення ефективного судового розгляду транскордонних 
справ, зокрема в межах тих інститутів, які істотно різняться в національних процесуальних за-
конодавствах держав — членів єС.
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Ізарова І. О. Розвиток і значення Європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до 
Європейського Союзу

У статті досліджено становлення європейського цивільного процесу, який став системою вирішен-
ня транскордонних спорів у європейському Союзі. Це наднаціональне законодавство сформувалося 
у результаті гармонізації цивільного процесу в європейських державах — членах єС. Воно спрямоване 
на вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру. європейський цивільний 
процес став комплексним утворенням завдяки двом сучасним загальноєвропейським процедурам — 
видачі наказу про сплату та вирішення дрібних спорів. Було проаналізовано також інші інститути, 
які входять до складу цієї системи, — регламент доказів, сервіс документів, забезпечення коштів на 
рахунку та ін. 

Ключові слова: цивільний процес, транскордонні справи, європейська інтеграція, цивільні справи.

Изарова И. А. Развитие и значение Европейского гражданского процесса в условиях интеграции 
Украины в Европейский Союз

В статье исследовано становление Европейского гражданского процесса, который стал системой 
решения трансграничных споров в Европейском Союзе. Это наднациональное законодательство 
сформировалось в результате гармонизации гражданского процесса в европейских государствах — 
членах ЕС. Оно направлено на решение гражданских и коммерческих дел трансграничного характера. 
Европейский гражданский процесс стал комплексным образованием благодаря двум современным 
общеевропейским процедурам — выдачи приказа об уплате и решения мелких споров. Были 
проанализированы и другие институты, которые входят в состав этой системы, — регламент доказа-
тельств, сервис документов, обеспечения средств на счете и др.

Ключевые слова: гражданский процесс, трансграничные дела, европейская интеграция, граждан-
ские дела.



ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

438 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

Izarova I. The development and main idea of European civil procedure in the integration of Ukraine into the EU
This papers devoted to the formation of European Civil Procedure which was the result of cross-border 

litigation system in the European Union. This supranational legislation was formed as a result of the 
harmonization of civil procedure in EU Member States. It aims to resolve civil and commercial cross border 
matters. European Civil Procedure was complex formation due to two modern European procedures — an order 
for payment procedure and small claims procedure. It analyzes and other institutions which were part of the 
system — rules of evidence, service of documents, account preservation order and others.

Key words: civil litigation, cross-border matters, European integration, civil cases.
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ЗБЕРЕЖЕннЯ БАнКІвСьКОЇ ТАЄмнИЦІ  
ЯК УмОвА ДОГОвОРУ БАнКІвСьКОГО РАхУнКУ

Сучасні фінансово-економічні умови диктують нагальну необхідність забезпечення конфіден-
ційності інформації. Чинне законодавство визначає особливості правового регулювання до-

ступу до тих чи інших відомостей. Сукупність публічно-правових і приватноправових елементів у 
правовому регулюванні обумовлює необхідність формулювання та вирішення значущих питань, 
які зачіпають майнові і немайнові права як банків, так і їхніх клієнтів. Тому проблематика право-
вого забезпечення банківської таємниці як однієї з головних умов договору банківського рахунку 
нині має особливу актуальність. 

Ця проблема широко висвітлювалася у юридичній літературі, і як свідчить практика, є затребу-
ваною в повсякденній діяльності банків. Проблемам правового регулювання банківської таємни-
ці значну увагу приділяли у своїх працях Р. Афанасьєв, І. Безклубий, Ю. Ващенко, Д. Гетьманцев, 
В. Жуков, Л. єфімова, О. Костюченко, В. Кротюк, О. Орлюк, Т. Присяжнюк, Г. Світлична та ін. 

Метою статті є формування чіткої дефініції банківської таємниці, встановлення обсягу від-
повідних відомостей, що становлять банківську таємницю, та визначення її місця серед істотних 
умов договору банківського рахунку. 

В Україні проблема ефективного регулювання збереження банківської таємниці має першо-
чергове значення, адже аналіз чинного законодавства, що регулює питання банківської таємниці, 
дозволяє виявити цілу низку прогалин, які мають бути враховані у майбутньому при розробці та 
прийнятті нових чи зміні вже існуючих нормативно-правових актів щодо банківської таємниці. 

На сьогодні основоположним актом, який визначає правовий режим банківської таємниці 
в Україні, є Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» із 
змінами та доповненнями (далі — Закон № 2121-ІІІ) [1]. 

Відповідно до ст. 60 Закону № 2121-ІІІ банківською таємницею є інформація щодо діяльності 
та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та вза-
ємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку [1]. 

У юридичній літературі існують різні визначення поняття «банківська таємниця», що розкри-
ває його зміст. Ці визначення дають можливість зробити висновок про існування цього поняття у 
широкому і вузькому значеннях. 

Прихильники широкого тлумачення банківської таємниці включають у неї всі відомос-
ті, які співвідносяться з клієнтом кредитної організації; прихильники вузького розуміння — 
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обме жуються певними відомостями, що становлять банківську таємницю за відповідними 
критеріями.

До вчених, які визначають банківську таємницю в широкому сенсі, належать, зокрема, Л. єфі-
мова, А. Вікулін, Н. Лисиціна, К. Маркелова та ін. Так, Л.єфімова вважає, що під поняттям «бан-
ківська таємниця» слід розуміти особливий правовий режим інформації про клієнтів, визначеної 
законом, яка стала відомою банку внаслідок здійснення ним професійної банківської діяльності 
[2, с. 94]. Цей правовий режим зобов’язує банк не розголошувати отримані відомості, а також 
визначає порядок та умови надання банком зазначеної інформації третім особам без згоди своїх 
клієнтів.

Н. Лисиціна зазначає, що банківська таємниця — це вид охоронюваної законом таємниці, 
яка складається з одержуваних у процесі банківської діяльності відомостей про клієнтів та/або 
кореспондентів кредитної організації, про їхні банківські рахунки, банківські вклади, операції 
та інші банківські угоди, а також з інших відомостей, що визначаються кредитною організацією 
[3, c. 119].

На думку К. Маркелової, банківська таємниця являє собою будь-які відомості про клієнтів 
і кореспондентів кредитної організації, отримані ними у процесі здійснення банківської діяль-
ності та охоронювані ними в силу закону, а також інші відомості, що встановлюються кредитною 
організацією на підставі окремих законодавчих актів як в інтересах своїх клієнтів, так і своїх влас-
них інтересах [4, c. 8].

А. Вікулін визначає поняття банківської таємниці як захищені кредитною організацією відо-
мості про операції, рахунки і вклади своїх клієнтів і кореспондентів, а також інші відомості, що 
встановлюються кредитною організацією в їхніх інтересах, поширення яких може завдати шкоди 
клієнтам і кореспондентам кредитної організації [5, c. 36].

є. Суханов визначає поняття банківської таємниці у вузькому розумінні, та вважає, що бан-
ківська таємниця — це обов’язок банку або іншої кредитної установи зі збереження таємниці по 
операціях клієнта [6, с. 256].

Вузького трактування поняття банківської таємниці також дотримується Н. Расказова, на пе-
реконання якої банківська таємниця являє собою правовий режим, якому має підкорятися вико-
ристання певних відомостей [7, с. 609–610]. Розголошення відомостей, що становлять банківську 
таємницю, є порушенням договору банківського рахунку, за що банк відповідає перед клієнтом 
на загальних підставах.

Ми розподіляємо позицію авторів, які визначають банківську таємницю у широкому сенсі. 
Адже сама собою банківська діяльність є широкопрофільною, охоплює значну кількість різних 
операцій, під час яких до банківської установи звертається велика кількість клієнтів. У процесі 
обробки тих чи інших відомостей банк накопичує дані, що в подальшому стають банківською 
таємницею.

Щодо законодавчого визначення, то на думку вчених, наведене в Законі № 2121-ІІІ поняття 
банківської таємниці має суттєвий недолік. Так, надане визначення захищає інтереси виключно 
клієнтів банку, тобто фізичних чи юридичних осіб, які користуються послугами банку. Наявність 
такого формулювання у законі позбавляє права на захист інформації про осіб, які в минулому 
були клієнтами банку, але перестали ними бути в порядку, встановленому законодавством та/чи 
укладеним із банком договором (наприклад, після розірвання договору про розрахунково-ка-
сове обслуговування або припинення дії кредитного договору тощо). Такої позиції дотримуєть-
ся А. Шаповалова [8, с. 139]. Проте її точка зору видається спірною, адже на практиці колишні 
клієн ти банку також захищені від поширення інформації, що становить банківську таємницю.

Варто погодитися з точкою зору Д. Гетьманцева, який вважає, що до кола інформації, яка 
охоп люється режимом банківської таємниці, не включені відомості про особу, яка намагалася 
стати клієнтом банку, однак не стала ним через певні обставини [9, с. 50]. 

Закон № 2121-ІІІ до банківської таємниці відносить: 1) відомості про банківські рахунки 
клієн тів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) опе-
рації, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-
економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організацій-
но-правову структуру юридичної особи — клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості 
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стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винахо-
дів, зразків продукції та іншої комерційної інформації; 7) інформація щодо звітності по окремому 
банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для 
захисту інформації; 9) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення бан-
ківського нагляду; 10) інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком Украї-
ни відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського 
нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму [1]. 

Проте, на нашу думку, цей перелік інформації доцільно було б конкретизувати. Наприклад, до 
нього можна включити персональні дані клієнтів — фізичних осіб, інформацію щодо клієнтів — 
юридичних осіб (статні документи, свідоцтва платника податку тощо), інформацію про майно, 
яке перебуває на зберіганні в банку.

Відповідно до чинного законодавства України обов’язок зі зберігання банківської таємниці 
покладений лише на банки, тоді як у законодавствах зарубіжних країн (наприклад, Швейцарії) 
такий обов’язок покладений на банки, приватні банківські доми, ощадні каси, окремі фінансові 
компанії тощо. У зв’язку з цим вважаємо доцільним поширення правового режим банківської 
таємниці на відповідні правовідносини з приводу діяльності інших, крім банків, фінансово-кре-
дитних установ. 

Крім того, доцільним є закріплення зобов’язання працівників банку й контролюючих орга-
нів зберігати банківську таємницю незалежно від того, продовжує особа працювати в банківській 
сфері чи ні. Відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону № 2121-ІІІ керівники та службовці банків зобов’язані 
не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну ін-
формацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків. 

Водночас у Законі № 2121-ІІІ не повною мірою визначене коло осіб, які повинні підписувати 
зобов’язання щодо збереження банківської таємниці при вступі на посаду. Беззаперечно, до цьо-
го кола осіб належать керівники банку, тобто відповідні зобов’язання повинні бути підписані го-
ловою Загальних зборів, членами виконавчого органу банку та спостережної ради. Однак термін 
«службовці банку» не є визначеним законодавчо, а тому потребує подальшої деталізації. 

Окремим питанням є питання строку зберігання інформації, віднесеної до банківської таєм-
ниці. На законодавчому рівні такий строк не закріплений, хоча його було б доречно зафіксувати.

З теоретичної та практичної точки зору не менш важливим питанням є розкриття банківської 
таємниці, тобто правомірної передачі банками інформації, що становить банківську таємницю, у 
визначених законом випадках. Підстави для отримання інформації, що містить банківську таєм-
ницю, а також вичерпний перелік суб’єктів, які мають на це право, передбачені ст. 62 Закону 
№ 2121-ІІІ. Зазначене питання також регулюється постановою Правління Національного банку 
України від 14 липня 2006 р. «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та 
розкриття банківської таємниці». 

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-ІІІ зазначена інформація може бути надана тільки самим клієн-
там або їхнім представникам. Державним органам та їх посадовим особам такі відомості можуть 
бути надані виключно у випадках, передбачених законом. У контексті досліджуваних відносин 
нині позначилася проблема необхідності здійснення фінансового контролю (моніторингу) за ве-
ликими операціями, здійснюваними як в національній, так і в іноземній валюті. Причому збір 
інформації для здійснення такого контролю повинен бути точно і повно визначений у законодав-
стві і повинен забезпечувати неухильне дотримання банківської таємниці. 

Банківська таємниця належить до інформації з обмеженим доступом, адже, як зазначалося 
вище, доступ до неї має визначене законом коло осіб. Окрім того, необхідно розмежовувати по-
няття банківської таємниці та конфіденційної інформації банку. Так, глава 10 Закону № 2121-ІІІ 
має назву «Банківська таємниця та конфіденційність інформації». Із самої назви глави видно, що 
це два різні види інформації.

Враховуючи положення ст. 30 Закону України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII «Про інформа-
цію» (далі — Закон № 2657-XII) та зважаючи на норми ч. 1 ст. 60 Закону № 2121-ІІІ, відповідно 
до яких банківською таємницею є та інформація, розголошення якої може завдати шкоди клієнту 
банку, до конфіденційної інформації, якою володіють банки, відноситься будь-яка інформація, 
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неправомірне розголошення якої може завдати шкоди безпосередньо банку. Відповідно до ч. 2 
ст. 30 Закону № 2657-XII, банки самостійно визначають перелік такої інформації. Таким чином, 
у ст. 61 Закону № 2121-ІІІ йдеться про два види інформації з обмеженим доступом — банківську 
таємницю та конфіденційну інформацію банку.

З практичної точки зору важливим є порівняння банківської таємниці з іншим різновидом 
таємної інформації — комерційної таємниці. Незважаючи на спільну правову природу банків-
ської та комерційної таємниці, ці дві категорії принципово відрізняються одна від одної. На від-
міну від комерційної таємниці, зміст і обсяг якої встановлюється керівником підприємства на 
власний розсуд, перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, встановлений Законом  
№ 2121-ІІІ. Банківську таємницю становлять чужі відомості, тобто відомості про клієнтів та ко-
респондентів банку, які перебувають у банку на правовому титулі володіння. Тому банк не має 
права використовувати та розпоряджатися такими відомостями без спеціальної згоди клієнта. 
У той же час відомості, що становлять комерційну таємницю, перебувають у власності банку. Ще 
одним аспектом, який розрізняє ці два поняття, є правовий режим. Правовий режим комерційної 
таємниці визначається Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України, а пра-
вовий режим банківської таємниці визначається Законом № 2121-ІІІ.

Взаємозв’язок банківської та комерційної таємниць зумовлюється тим, що перелік відомос-
тей, які відносяться до цих категорій, досить схожий. Проте це самостійні різновиди інформації.

Аналізу змісту глави 72 Цивільного кодексу України, яка регламентує порядок укладення та 
розірвання договору банківського рахунку, дає підстави до істотних умов договору банківського 
рахунку віднести: а) предмет, яким виступає грошова сума на рахунку, що змінюється відповідно 
до розпоряджень клієнта; б) вартість банківських послуг і терміни їх виконання, у тому числі тер-
міни обробки платіжних документів; в) майнова відповідальність сторін за порушення договору 
банківського рахунку, включаючи відповідальність за порушення зобов’язань за термінами здій-
снення платежів; г) порядок розірвання договору банківського рахунку; ґ) інші умови, щодо яких 
за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди.

Додатковими умовами договору банківського рахунка є: а) можливість кредитування рахун-
ку; б) перелік послуг і тарифи на послуги банку; в) можливість провести залік зустрічних вимог 
банку до клієнта, пов’язані з кредитуванням рахунка й оплатою послуг банку, а також вимоги  
клієнта до банку про сплату відсотків за користування коштами; г) нарахування відсотків банком 
за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта; ґ) терміни операцій за 
рахунком; д) інші умови.

Банківська таємниця як умова договору банківського рахунку, на нашу думку, має бути голов-
ною умовою цього договору, проте такою, що не потребує обговорення та узгодження сторонами 
договору. Адже особа, яка звертається до банківської установи, повинна довіряти останній у збе-
реженні своїх даних. Банк апріорі повинен захищати інформацію, яку він збирає в процесі здій-
снення своєї діяльності, розкриття якої можливе лише відповідно до закону. Банківська установа 
повинна перед укладанням договору банківського рахунку доводити до відома клієнта умови та 
порядок розголошення таємниці.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що будучи за своєю суттю інформацією, яка на-
дається для службового користування співробітникам банку, банківська таємниця підлягає все-
бічній охороні, що вигідно передусім для клієнтів банку. На підставі цього можна стверджувати, 
що обов’язок банку зі збереження банківської таємниці є головною умовою договору банківсько-
го рахунку.
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Калашнікова О. О. Збереження банківської таємниці як умова договору банківського рахунку
Стаття присвячена дослідженню банківської таємниці як умови договору банківського рахунку. 

Аналізуються існуючі точки зору на правову природу банківської таємниці. Розглядаються особли-
вості збереження банківської таємниці як умови договору банківського рахунку. Формулюються й 
обґрун товуються окремі наукові положення та пропозиції щодо вдосконалення збереження банків-
ської таємниці. Виловлюється позиція, що збереження банківської таємниці має бути головною умо-
вою цього договору, проте такою, що не потребує обговорення та узгодження сторонами договору.

Ключові слова: банківська таємниця, інформація, комерційна таємниця, умова договору, банк, фі-
нансово-кредитні установи.

Калашникова О. А. Сохранение банковской тайны как условие договора банковского счета
Статья посвящена исследованию банковской тайны как условия договора банковского счета. Ана-

лизируются существующие точки зрения на правовую природу банковской тайны. Рассматриваются 
особенности сохранения банковской тайны как условия договора банковского счета. Формулируют-
ся и обосновываются отдельные научные положения и предложения по совершенствованию сохра-
нения банковской тайны. Излагается позиция, что сохранение банковской тайны должно выступать 
главным условием данного договора, однако таким, что не требует обсуждения и согласования сторо-
нами договора.

Ключевые слова: банковская тайна, информация, коммерческая тайна, условие договора, банк, 
финансово-кредитные учреждения.

Kalashnikovа О. Bank secrecy as a condition of a bank account
The article investigates bank secrecy as a condition of a bank account. The paper analyzes the existing terms 

of the legal nature of bank secrecy. The features of bank secrecy as a condition of a bank account. Formulated 
and justified some scientific statements and proposals for improvement of bank secrecy. The author expresses 
the view that banking secrecy should act as the main condition of the contract, but one that does not require 
discussion and agreement by the parties.

Key words: banking secrecy, information, trade secrets, stipulation bank financial institutions.
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ОхОРОннІ АДмІнІСТРАТИвнО-пРАвОвІ вІДнОСИнИ 
ЯК ФОРмА РЕАлІЗАЦІЇ ЗАСТОСУвАннЯ  
ОРГАнАмИ пУБлІЧнОЇ АДмІнІСТРАЦІЇ  

ЗАхОДІв АДмІнІСТРАТИвнОГО пРИмУСУ  
ДО ГРОмАДЯн 

Як відомо, регулятивні адміністративно-правові відносини є формою реалізації норм адмі-
ністративного права. Охоронні адміністративно-правові відносини виникають у зв’язку з 

порушенням останніх, виступаючи втіленням реакції держави (публічної влади) на негативну 
з її точки зору (відображеній у правовій нормі) поведінку учасника адміністративних відносин. 
Звідси випливає й та визначальна обставина, відповідно до якої підставою виникнення, зміни 
та припинення регулятивних адміністративно-правових відносин є передусім правомірна пове-
дінка у формі дій та бездіяльності суб’єктів адміністративного права, яка здійснюється у межах, 
визначених нормами адміністративного права. Натомість у випадках порушення приписів адмі-
ністративно-правових норм означені регулятивні відносини зазнають більш або менш потужного 
негативного впливу, призводячи до порушення об’єктивного і суб’єктивного права. При цьому 
порушення об’єктивного права відображається у недотриманні приписів норми адміністратив-
ного права, що означає наявність правопорушення. Порушення суб’єктивних прав має місце як 
на рівні загальних адміністративно-правових відносин, коли порушуються визначені нормативно 
права суб’єктів управління і громадян, так і на рівні конкретних правовідносин, коли, напри-
клад, не виконуються індивідуальні акти управління. Відтак адміністративно-правові охоронні 
відносини можуть бути спрямовані на здійснення юридичної відповідальності, на поновлення 
порушеного правопорядку, на охорону суб’єктивних прав тощо, тобто на застосування санкцій 
норм права різного цільового призначення. Таке цільове призначення охоронних адміністратив-
но-правових відносин обумовлює той факт, що означені відносини мають ще й форму процесу-
альних правових відносин, а отже, можуть додатково поділятися на різновиди, притаманні лише 
їм [1, с. 330–336]. 

 Найголовнішою особливістю будь-якого охоронного правовідношення є можливість приму-
сового забезпечення певної поведінки зобов’язаної особи [2, с. 56]. Найбільш чітко така ідея про-
являється в адміністративному праві, яке за своєю сутністю є галуззю, що ґрунтується на визнанні 
юридичної нерівності учасників відповідних відносин. Тому ідея державного примусу пов’язана 
з категорією регулятивних адміністративно-правових відносин. Однак тут державний примус — 
це абстрактна можливість, яка може стати дійсністю лише за наявності певних умов. І лише при 
порушенні приписів норм адміністративного права, і, внаслідок цього, деформації регулятивних 
адміністративно-правових відносин, згадана абстрактна можливість державного примусу пере-
творюється у конкретну правову реальність шляхом застосування уповноваженими органами 
пуб лічної влади конкретних санкцій до осіб, що порушили вимоги норм адміністративного права. 
Таким чином, охоронні адміністративно-правові відносини — це форма реалізації відносин орга-
нів публічної адміністрації та приватних осіб із застосування заходів адміністративного примусу. 
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Проблеми сутності та видів адміністративного примусу як позасудової форми державного 
примусу вже давно привертають увагу вчених-адміністративістів. Особливо активно ці питання 
досліджувалися у 60–70-х роках минулого століття Д. Бахрахом, Г. Бондаренком, І. Веремеєнком, 
І. Галаганом, є. Додіним, М. єропкіним, Л. Ковалем та іншими, коли велася безпосередня робота 
щодо кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення.

 Прийняття Кодексу України про адміністративні правопорушення дало новий поштовх до 
активізації наукових досліджень проблем адміністративної відповідальності А. Васильєвим, І. Го-
лосніченком, є. Додіним, Л. Ковалем, В. Опришком, Р. Павловським, Ю. Шемшученком та ін-
шими науковцями, які ґрунтовно дослідили найбільш актуальні питання цього адміністративно-
правового інституту на основі прийнятого законодавства.

 З набуттям Україною незалежності перед вітчизняною наукою адміністративного права постало 
завдання переосмислення підстав і порядку застосування заходів адміністративного примусу з ура-
хуванням нових реалій суспільного життя, процесів державо- та правотворення. Проблемам адміні-
стративного примусу — в межах більш загальної проблематики — тією чи іншою мірою присвятили 
свої праці В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бандурко, Ю. Битяк, А. Васильєв, І. Голосніченко, є. До-
дін, Р. Калюжний, Л. Коваль, В. Колпаков, Д. Лук’янець, І. Пахомов, В. Пєтков, В. Шкарупа та ін. 
Окремі аспекти адміністративного примусу в діяльності міліції було проаналізовано О. Бандуркою, 
є. Безсмертним, І. Голосніченком, Д. Калаяновим, А. Комзюком, В. Шкарупою та ін. 

 І на сьогодні адміністративний примус є об’єктом вивчення переважної більшості адміністра-
тивно-правових досліджень в Україні [3–6]. Він поряд із кримінальним, фінансовим, процесуаль-
ним примусом розглядається як різновид державного примусу. Але інші види державно-правового 
примусу є вужчими за своїм обсягом і прирівнюються лише до заходів відповідальності. Водночас 
усталеним є підхід, згідно з яким адміністративний примус складається з трьох елементів: заходів 
адміністративного попередження (запобігання), заходів адміністративного припинення, заходів 
адміністративної відповідальності [7].

 Таке розуміння адміністративного примусу є прямим відображенням радянського підходу до 
права, сутність якого полягала в тому, що будь-яке рішення органів держави має забезпечуватися 
примусовою силою.

Більшість сучасних теоретиків права намагаються відійти від такого нормативістського визна-
чення і розуміння права, адже у ньому зовсім не відображається елемент свободи, зумовлений 
рівністю осіб, рівне мірило свободи [8, с. 248].

євроінтеграційні прагнення України спонукають до аналізу і врахування досвіду країн євро-
пейського Союзу (далі —єС) щодо правового регулювання адміністративного примусу. Переду-
сім слід зазначити, що у жодній європейській державі не йдеться про так зване широке розуміння 
примусу. Це означає, що примус розглядається тільки як один із елементів у процедурі виконання 
прийнятого адміністративного акту, коли особа відмовляється виконати ці акти добровільно.

Зокрема, у § 57–63 Закону Федеральної Землі Північний Рейн-Вестфалія від 19 лютого 2003 р. 
«Про виконання адміністративних рішень» (у Німеччині подібні питання врегульовуються на зе-
мельному рівні) заходами адміністративного примусу є:

• погроза застосування примусу;
• замінна дія (виконання рішення за рахунок зобов’язаної особи);
• грошовий штраф або взяття під варту з метою виконання;
• безпосередній примус.
А самі поняття «примус», «адміністративний примус» (Verwaltungszwang) використовуються у 

німецькому праві (згаданому Законі та Федеральному Законі від 10 березня 1961 р. «Про безпо-
середній примус при здійсненні публічної влади чиновниками виконавчих органів Федерації») 
лише для позначення окремої процедури виконання рішень адміністрації. До того ж Федераль-
ний Закон обмежує примус впливом на осіб або речі за допомогою фізичної сили, допоміжних 
засобів та зброї (§ 2).

У Голландії під примусовими заходами розуміються тільки фізичні заходи, які застосовуються 
адміністративними органами або від їх імені, спрямовані проти діяльності (бездіяльності), що 
перешкоджає виконанню обов’язків, встановлених статутною нормою або згідно з нею (ст. 5:21 
Акта з загального адміністративного права від 4 червня 1992 р.).
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Кисіль Л. Є. Охоронні адміністративно-правові відносини як форма реалізації застосування органами…

Іспанський законодавець у статтях 96–99 Закону від 26 листопада 1992 р. «Про правовий ре-
жим публічної адміністрації та загального адміністративного провадження» визначив виключний 
перелік видів примусових заходів при виконанні актів публічної адміністрації:

• стягнення майна;
• субсидіарне виконання (виконання рішення іншою особою за рахунок зобов’язаної особи);
• примусовий штраф;
• особистий примус.
Держави — колишні югославські республіки — у своїх законах (статті 285, 286 Закону Хорватії 

про загальне адміністративне провадження, статті 275, 276 Закону Сербії про загальне адміністра-
тивне провадження, статті 280, 281 Закону Македонії про загальне адміністративне провадження, 
статті 273, 274 Закону Боснії і Герцеговини про загальне адміністративне провадження) виокрем-
люють два способи виконання управлінських рішень:

1) іншою особою за рахунок зобов’язаної особи;
2) примус, який полягає у: погрозі його застосування; грошовому покаранні з метою виконан-

ня; безпосередньому примусі.
Отже, короткий виклад зарубіжного досвіду дозволяє зробити висновок про те, що реформу-

вання інституту адміністративного примусу має здійснюватися у напрямі відмови від його ши-
рокого трактування як системи, що включає заходи адміністративного попередження, заходи 
адміністративного припинення та заходи адміністративної відповідальності. Адміністративний 
примус слід розглядати переважно як процедуру примусового виконання адміністративного акту. 
Разом із тим не можна повністю погодитися з позицією І. Коліушка, О. Банчука про необхід-
ність визнання нинішніх заходів адміністративного примусу, окрім відповідальності, різнови-
дами дій адміністративних органів, які можуть застосовуватися під час втручальних проваджень  
[9, с. 312–313]. Зокрема, це стосується таких заходів адміністративного припинення як застосу-
вання заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 

Щодо заходів адміністративної відповідальності, то входження їх до системи примусу озна-
чатиме відмову від основоположних принципів, визначених Радою європи у Рекомендації 
№ К. (91) 1 Комітету Міністрів Ради європи державам-членам щодо адміністративних санкцій 
1991 р. Положення цієї Рекомендації передбачають вісім принципів, яким має відповідати сфера 
застосування адміністративних стягнень:

1) законність, тобто визначення адміністративних санкцій та підстав їх застосування виключ-
но в законі;

2) незворотність дії в часі закону, який встановлює або посилює адміністративні санкції. Цей 
принцип випливає із принципу законності й означає можливість застосування до особи адміні-
стративної санкції лише за дію, яка визнається протиправною на підставі чинних правових норм. 
Але це не позбавляє необхідності застосувати положення, які набрали чинності після вчинення 
певного порушення, але пом’якшують чи скасовують відповідальність особи;

3) «ніхто не може двічі притягуватися до відповідальності одного виду за одне діяння» є відоб-
раженням загального принципу ne bis in idem;

4) розумність строків застосування адміністративних санкцій ставить за мету забезпечити 
принцип юридичної визначеності у відносинах, відповідно до якого особа не має перебувати 
невиправдано довгий час у становищі «суб’єкта, який притягується до відповідальності». Скла-
довими розумної тривалості адміністративного провадження є обов’язок органу вчиняти всі 
процедурні дії швидко і приймати рішення у справі в розумні строки. Ці строки застосування 
адміністративних стягнень не повинні бути довшими за кримінальний процес;

5) обов’язок закінчення провадження прийняттям остаточного рішення, який є також гаран-
тією юридичної визначеності відносин. Адже остаточне рішення дає змогу особі оскаржити про-
цедуру, її проходження та саме рішення. Прийняте рішення може бути про застосування санкції, 
відмову в її застосуванні на підставі недоведеності фактів, а також оголошення про зупинення 
провадження;

6) забезпечення права особи на захист, зокрема:
• знати про можливість застосування адміністративної санкції та про факти, які ставляться їй 

у провину;
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• мати достатньо часу для підготовки свого захисту;
• отримати інформацію про характер доказів, зібраних проти неї;
• мати можливість висловити свою думку перед оголошенням рішення про санкцію;
• отримати адміністративний акт про застосування санкцій із наведеними мотивами, на яких 

він ґрунтується.
Крім цього, під час накладення адміністративних стягнень мають додержуватися загальні 

принципи адміністративної процедури і права осіб під час її здійснення, передбачені Резолю-
цією (77) 31 про захист прав особи щодо актів адміністративних органів влади від 28 вересня 
1977 р. Серед них право:

• бути заслуханим;
• мати доступ до інформації;
• отримувати допомогу та представницькі послуги;
• бути повідомленим про засоби правового захисту (у рішенні мають зазначатися звичайні за-

соби правового захисту і строки їх використання);
7) обов’язок адміністративного органу нести тягар доказування є складовою презумпції неви-

нуватості та звільняє особу від обов’язку доводити свою непричетність до вчинення порушення;
8) адміністративний акт про застосування санкції має бути оскаржуваний до незалежного і 

неупередженого суду, створеного на підставі закону. Такий перегляд може передбачати не лише 
контроль за законністю, а й перевірку суті справи.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що адміністративний примус, який реалізується упов-
новаженими на те органами через охоронні адміністративно-правові відносини,потребує, зва-
жаючи на євроінтеграційні прагнення України, переосмислення його меж та змісту. А правове 
регулювання цього інституту — приведення у відповідність до європейських стандартів.
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Кисіль л. Є. Охоронні адміністративно-правові відносини як форма реалізації застосування органами 
публічної адміністрації заходів адмі ністративного примусу до громадян

Стаття присвячена з’ясуванню особливостей такого різновиду адміністративно-правових відно-
син, як охоронні, підставам їх виникнення, зміни та припинення. Означені відносини розглядаються 
як форма реалізації державного, і, зокрема, адміністративного примусу. Аналізується стан наукових 
досліджень та правового регулювання адміністративного примусу. Акцентується увага на загальній ха-
рактеристиці європейського досвіду правового регулювання адміністративного примусу. Доводиться 
необхідність ґрунтовного переосмислення меж і змісту адміністративного примусу. Визначаються на-
прями реформування означеного правового інституту.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, охоронні правовідносини, заходи адміністра-
тивного примусу, реформування адміністративного примусу.
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Козлюк Л. Г. про окремі аспекти протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля

Кисель л. Е. Охранные административно-правовые отношения как форма реализации применения  
органами публичной администрации средств административного принуждения к гражданам

Статья посвящена исследованию особенностей охранных административно-правовых отношений, 
основаниям их возникновения, изменения и прекращения. Указанные правоотношения рассматри-
ваются как форма реализации государственного, и, в частности, административного принуждения. 
Анализируется состояние научных исследований и правового регулирования административного при-
нуждения. Акцентируется внимание на общей характеристике европейского опыта правового регули-
рования административного принуждения. Доказывается необходимость переосмысления пределов и 
содержания административного принуждения. Определяются направления реформирования указан-
ного правового института.

Ключевые слова: административно-правовые отношения, охранные правоотношения, средства 
админи стративного принуждения, реформирование административного принуждения. 

Kusil L. Administrative protective relationships as form of implementation of appliance of measures of 
administrative enforcement by public administration services to the citizens

Article is devoted to finding out specific features of administrative protective relationships, reasons of its 
emergence, change and termination. Relationships, mentioned above, are defined as form of realization of 
governmental and, in particular, administrative enforcement. Condition of scientific researches and legal 
regulation of administrative enforcement is analyzed. Special attention is paid to European experience of legal 
regulation of administrative enforcement. Author proves the necessity of restructuring the scope and content of 
administrative enforcement. Author defines directions of reforming of legal institute mentioned above.

Key words: legal administrative relationships, protective relationships, measures of administrative enforce-
ment, reforming of administrative enforcement.
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пРО ОКРЕмІ АСпЕКТИ пРОТИДІЇ КОРУпЦІЙнІЙ 
ЗлОЧИннОСТІ У СФЕРІ ОхОРОнИ ДОвКІллЯ

У сучасних умовах складної криміногенної ситуації у нашій країні зусилля науки і практики 
спрямовані на пошук ефективних шляхів усунення впливу злочинності на життя суспільства. 

Кримінальні корупційні правопорушення в екологічній сфері є однією з обставин, що 
створюють реальну загрозу конституційним правам і свободам членів суспільства. Вони 
справ ляють істотний негативний вплив на всі важливі сфери суспільного життя: економіку, 
політику, управління, соціальну і правову сферу, суспільну свідомість, завдають шкоди зміц-
ненню правопорядку в державі, призводять до криміналізації економічних відносин, руй-
нують моральні цінності.

Загалом проблеми, що стосуються протидії злочинності у природоохоронній сфері, займалися 
такі вчені, як С. Гавриш, Т. Корнякова, О. Костенко, В. Локтіонова, В. Матвійчук, І. Митрофа-
нов, Г. Поліщук, Ю. Турлова, І. Харь, Ю. Шемшученко та ін. Проте досі проблеми протидії ко-
рупційній злочинності у сфері охорони довкілля на комплексному рівні не були висвітлені. Тому 
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мета цієї статті полягає у тому, аби показати ключові аспекти протидії кримінальній корупції у 
сфері охорони довкілля.

Варто зазначити, що деструктивні тенденції, що відбуваються сьогодні в нашій країні, соці-
ально-політична криза, наслідком якої є економіко-екологічна, призводять до зниження про-
дуктивності природних і людських ресурсів. На території України зберігається високий ризик ви-
никнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. В Україні функціонують 
23 767 потенційно небезпечних підприємств та інших об’єктів, аварії на кожному з яких можуть 
призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру держав-
ного, регіонального, місцевого та об’єктового рівня. Щороку реєструється до 300 надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру, внаслідок яких гинуть люди, завдаються значні 
економічні збитки [1, с. 218]. Загальна сума збитків, завданих кримінальними корупційними пра-
вопорушеннями в 2013 р., становить 268,8 млн грн, з них 233,4 млн грн — державним інтересам. 
Із загальної суми збитків відшкодовано лише 28,6 млн грн.

Кримінальні корупційні правопорушення в екології є розповсюдженою практикою у взаємодії 
малого і середнього бізнесу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 
Вони набувають різних форм (мають різні прояви) і є умовою цілого спектру проблем у поширені 
ефективних шляхів протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. Загалом коруп-
ція справляє деморалізуючий вплив на підприємницьке середовище і, водночас, є суттєвою пере-
поною для розвитку еколого-безпечного бізнесу. 

Проблемою є те, що у підприємницькому середовищі доволі поширеним є толерантне став-
лення до корупції, у тому числі і кримінальної, та її виправдовування. Так, дослідження, яке 
було здійснено Центром міжнародного приватного підприємництва CIPE — Україна спільно з 
Центром соціально-економічних досліджень CASE — Україна у формі анкетування малого та се-
реднього бізнесу, підтвердило, що підприємці у своїй діяльності стикаються як із різними ко-
рупційними діями державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, так і самі 
пропонують неправомірну вигоду посадовцям за отримання полегшень і преференцій, приско-
рення вирішення справ тощо [2].

З наведеного випливає, що корупція в природоохоронній сфері є двостороннім процесом, 
в який залучені представники як державного, так і приватного сектора, які вчиняють неправо-
мірні, протиправні й аморальні дії, які підривають не лише соціальну, економічну сферу нашої 
країни, а й завдають шкоду її безпеці. 

Характерною особливістю корупційних злочинів у сфері охорони довкілля є те, що вони най-
частіше проявляються як спосіб використання наданих особі за посадою повноважень для вико-
нання 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 переважно вчиняються особами, на яких насамперед лежить обов’язок до-
тримання природоохоронного законодавства. Свавілля з боку таких осіб породжує зневіру насе-
лення в ефективну екологічну політику держави та протидію корупції у цій сфері.

Сучасний стан корупційної злочинності у сфері охорони довкілля потребує здійснення заходів 
протидії як на державному, так і на суспільному рівнях, зокрема шляхом впливу на ті чинники, що 
викликають причини й умови її вчинення.

Усунення чинників кримінальних корупційних діянь є складною проблемою і потребує здій-
снення цілого комплексу економічних, соціальних, виховних заходів у масштабах цілої країни. 
Для ефективної протидії кримінальній корупції у сфері охорони довкілля необхідно здійснювати 
послідовну та адекватну антикорупційну політику в екологічній сфері. 

Корупція руйнує соціальну основу у забезпеченні порядку у сфері охорони довкілля. Всі пи-
тання, пов’язані з охороною природи, зокрема поширення у ній корупції, повинні бути пред-
метом особливої уваги не лише з боку окремої держави чи світового співтовариства, а й окремої 
людини. Слід пам’ятати, що однією з умов успішної протидії кримінальній корупції у сфері охо-
рони довкілля є дбайливе ставлення кожного до навколишнього природного середовища та недо-
пущення вирішення екологічних проблем шляхом корупційних дій.

Як свідчить дослідження детермінант корупційної злочинності [3, с. 56], саме низький рівень 
еколого-правової антикорупційної культури є причиною вчинення кримінальних корупційних 
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діянь у сфері охорони довкілля. Тому основний акцент варто робити на еколого-правову антико-
рупційну культуру, оскільки саме від неї залежить ефективність виконання поставлених завдань 
антикорупційної політики та екологічної безпеки в цілому.

На сучасному етапі багато вчених наголошує, що протидія злочинам, зокрема корупційним, 
у сфері охорони довкілля в Україні може бути досягнута шляхом формування екологічної культу-
ри, створення постійної, ефективної системи екологічної освіти (у тому числі професійної) і ви-
ховання, функціонування якої повинне сприяти формуванню у населення дбайливого ставлення 
до навколишнього природного середовища [4, с. 12]. 

На нашу думку, щоб формувати еколого-правову антикорупційну культуру, треба, щоб вплив 
екологічно-правової освіти на людину тривав все її життя. Екологічний аспект повинен органіч-
но входити в процес освіти і виховання всіх вікових категорій громадян [5, с. 32]. Тоді можна го-
ворити про екологічну компетентність — знання антикорупційних, екологічних законів, правил 
і норм, принципів поведінки в довкіллі, які утримають її від свавільної корупційної поведінки, 
спрямують її природоохоронну, антикорупційну діяльність.

Таким чином, екологічна освіта та виховання повинні бути спрямовані на формування еколо-
гічної антикорупційної культури особистості, яка дасть змогу кожному громадянину не порушу-
вати порядок охорони навколишнього природного середовища. 

На наше переконання, еколого-правова антикорупційна культура особи допоможе посилити 
роль екологічної складової в соціально-економічному розвитку нашої країни. Саме еколого-пра-
вова антикорупційна культура дасть змогу особі враховувати екологічні наслідки під час прийнят-
тя відповідних рішень, забезпечувати екологічну безпеку й екологічну рівновагу, здійснювати 
прозорий моніторинг навколишнього природного середовища, сумлінно виконувати обов’язки, 
пов’язані з формуванням та реалізацією антикорупційної екологічної політики.

Людині потрібна «тверда» воля, щоб не давати і не брати неправомірну вигоду в екологічній 
сфері. Така воля формується саме під впливом еколого-правової антикорупційної культури і 
саме за допомогою неї особа добровільно дотримується покладених на неї природних, законних 
обов’язків, тобто доброчинна поведінка особистості підпорядковується свободі волі і розумній 
вимозі закону.

Слід пам’ятати, що будь-який час, період, стан суспільства, рівень розумового і морального роз-
витку не позбавляють людину прав і свобод особистості і, водночас, не позбавляють її обов’язків 
бути моральною, добропорядною особистістю, жити і діяти для блага суспільства. Йдеться не про 
рівність особи у правах, а про рівність кожного перед його обов’язками бути тим, ким кожен є в 
суспільстві. Наприклад, якщо ти підприємець і займаєшся господарською діяльністю в приро-
доохоронній сфері — будь добросовісним екологічним підприємцем, якщо екологічний інспек-
тор — будь добросовісним екологічним інспектором тощо. 

Не слід забувати, що корупція — це завжди використання особою законодавства чи публічної 
влади на шкоду своїм ближнім, у тому числі і в природоохоронній сфері. Вона є не лише пору-
шенням правопорядку, а й аморальним вчинком і гріхом [6, с. 48]. Тому щоб еколого-правове ви-
ховання давало реальний морально-правовий і антикорупційний ефект, потрібно при його здій-
сненні не ігнорувати «золоте правило моралі», суть якого: не роби іншим того, чого не бажаєш 
собі. Це правило показує короткий шлях до доброчинної (правослухняної) та адекватної поведін-
ки у сфері охорони довкілля. Усвідомлення «засвоєння» широкими верствами населення цьо-
го правила допоможе їм виробити навички еколого-правового аналізу і прийняття рішень щодо 
правомірної антикорупційної поведінки в екологічній сфері. У зв’язку з викладеним аспектом 
слушною є думка О. Костенка, який вважає, що будь-яка антикорупційна реформа буде марною, 
якщо вона не спиратиметься на високі моральні стандарти суспільства загалом та політичної елі-
ти зокрема [7].

Враховуючи антикорупційні зміни у кримінальному законодавстві, слід пам’ятати, що пока-
рання відіграє значну роль у протидії корупційній злочинності, зокрема і в сфері охорони довкіл-
ля, однак не слід перебільшувати його ролі.

Так, раціональне зерно стосовно ролі покарання у протидії злочинності можна знайти у пра-
цях відомого французького гуманіста Ш.-Л. Монтеск’є, який зазначав: «Суворість покарання —
більш доречна в державах деспотичних, принцип яких страх… У державах поміркованих любов 
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до вітчизни, сором, боязнь осуду містять у собі приборкуючи силу, яка спроможна втримати від 
багатьох злочинів. Найбільшою карою за погані вчинки буде там власне переконання в тому, що 
зробив їх… У цих державах добрий законодавець менше турбуватиметься про покарання за зло-
чин, ніж про те, як запобігти злочинам; він постарається не стільки карати, скільки поліпшувати 
нрави» [8, с. 17].

Разом із тим сьогодні ми переконалися, що недостатньо прийняти антикорупційне законо-
давство, щоб протидіяти корупції в усіх сферах суспільства. Результати соціологічних досліджень, 
що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами з питань пони-
ження корупції, підтверджують досить високий рівень корупції в Україні. Так, 31, 3 % респонден-
тів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, відповіли, що високий рівень корупції 
є найголовнішою причиною складної соціально-економічної та політичної ситуації в Україні, а 
18,2 %, що у держслужбовців вищого рівня особисті інтереси переважають над суспільними. На-
сторожують дані, оприлюднені Інститутом соціології НАН України, за якими понад 70 % україн-
ців вважають, що більшість людей готові піти на злочин заради особистої вигоди. Найбільше 
впевнена у такому твердженні молодь (75,5 %) [9]. Отже, нинішній стан корупції у нашій державі, 
зокрема і у сфері охорони довкілля, свідчить про необхідність чогось «більшого» у протидії цьому 
небезпечному явищу. Це, на нашу думку, соціальна, еколого-правова антикорупційна культура не 
лише службових осіб, а й громадян загалом.

На наше переконання, антикорупційна діяльність у природоохоронній сфері буде успішною 
тоді, коли враховуватиме реальний стан сучасної кримінальної корупції у сфері охорони довкіл-
ля. А поки що протидія корупційній злочинності в екології здебільшого орієнтована на удоскона-
лення антикорупційного законодавства, а не на запобігання корупції шляхом підняття еколого-
правової антикорупційної культури громадян. 

Ситуація, яка склалася в Україні у соціально-політичній, економічній сфері, відсуває природо-
охоронні потреби на другий план і водночас стримує громадську активність у сфері охорони дов-
кілля. Це підтверджується тим, що пересічних українців не завжди цікавить поширення корупції 
у сфері охорони довкілля. Вони вважають, що найкорумпованішою сферою є судова (66 %), потім 
правоохоронні органи (64 %), державна служба (56 %), сфера охорони здоров’я (54 %), парламент 
(53 %), політичні партії (45 %), освітня система (43 %), бізнес (36 %), військова сфера (28 %), ЗМІ 
(22 %), релігійні інституції (21 %), громадські організації (20 %) [10].

Як відомо, істотний вплив на зростання корупційної злочинності у сфері охорони довкіл-
ля здійснює пасивний громадський контроль за діяльністю службових осіб в екологічні сфері, 
суб’єктів господарювання, різних природоохоронних структур та органів кримінальної юстиції 
тощо. Тобто успішність протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля значно підви-
щується, якщо у них беруть участь представники громадськості. Адже громадський екологічний 
контроль сприяє об’єктивній оцінці стану довкілля [11, с. 37], поширення рівня корупції у цій 
сфері, допомагає службовим особам різних рівнів приймати екологічно доцільні рішення щодо 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання його ресурсів.

Громадський екологічний контроль здатен і зобов’язаний будувати своєрідний бар’єр негатив-
ного суспільного сприйняття існуванню кримінальних корупційних діянь у природоохоронній 
сфері. Відтак різні екологічні організації, рухи повинні мати тісний зв’язок із широкими верства-
ми населення. Адже відсутність такого зв’язку позбавляє можливості здійснювати результатив-
ний контроль за екологічним станом у країні і протидіяти поширенню корупції у цій сфері.

Треба пам’ятати, що громадяни повинні припинити жити ілюзіями, начебто працівники різ-
номанітних екологічних структур і природоохоронних органів забезпечать їм успішну протидію 
кримінальній корупції у сфері охорони довкілля, зокрема створять екологічне благополуччя. 
Тому самі громадяни повинні робити все, щоб зменшувати корупційну активність не лише поса-
дових (службових) осіб, а й власну корупційну активність у сфері охорони довкілля. Таким чином, 
у час тотальної корумпованості у всіх сферах суспільства ми повинні зберегти довкілля від тріум-
фу кримінальної корупції у ньому. 

Отже, незабезпечення умов для формування еколого-правової антикорупційної культури 
службових осіб у сфері охорони навколишнього природного середовища, громадян у цілому, зу-
мовлює нездатність суб’єктів екологоохоронної діяльності, зокрема органів кримінальної юсти-
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ції, протидіяти корупційним екологічним злочинам і унеможливлює ефективну реалізацію еко-
логічної антикорупційної політики в країні. 
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Козлюк л. Г. про окремі аспекти протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля
У статті досліджуються окремі аспекти протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. 

Наголошується, що корупція в природоохоронній сфері є двостороннім процесом, в який залучені 
представники як державного, так і приватного сектору. Зроблено висновок, що покарання відіграє 
значну роль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля, однак не слід перебільшува-
ти його ролі. Обґрунтовано, що еколого-правова антикорупційна культура особи допоможе посилити 
роль екологічної складової в соціально-економічному розвитку нашої країни. Наголошено, що анти-
корупційна діяльність у природоохоронній сфері буде успішною тоді, коли враховуватиме реальний 
стан сучасної кримінальної корупції у сфері охорони довкілля. А поки що протидія корупційній зло-
чинності в екології здебільшого орієнтована на удосконалення антикорупційного законодавства, а не 
на запобігання корупції шляхом підняття еколого-правової антикорупційної культури громадян. 

Ключові слова: корупційна злочинність, протидія корупції, охорона довкілля, антикорупційна 
діяль ність.

Козлюк л. Г. Об отдельных аспектах противодействия коррупционной преступности в сфере охраны 
окружающей среды

В статье исследуются отдельные аспекты противодействия коррупционной преступности в сфере 
охраны окружающей среды. Отмечается, что коррупция в природоохранной сфере является двусто-
ронним процессом, в который вовлечены представители как государственного, так и частного сектора. 
Сделан вывод, что наказание играет значительную роль в противодействии коррупционной преступ-
ности в сфере охраны окружающей среды, однако не следует преувеличивать его роль. Обосновано, 
что эколого-правовая антикоррупционная культура личности поможет усилить роль экологической 
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составляющей в социально-экономическом развитии нашей страны. Отмечено, что антикоррупцион-
ная деятельность в природоохранной сфере будет успешной тогда, когда будет учитывать реальное со-
стояние современной криминальной коррупции в сфере охраны окружающей среды. А пока противо-
действие коррупционной преступности в экологии в основном ориентировано на совершенствование 
антикоррупционного законодательства, а не на предотвращение коррупции путем поднятия эколого-
правовой антикоррупционной культуры граждан.

Ключевые слова: коррупционная преступность, противодействие коррупции, охрана окружаю-
щей среды, антикоррупционная деятельность.

Kozliuk L. On some aspects of fighting corruption in environmental sphere
This article explores some aspects of combating corruption crimes in the area of environmental protection. 

The criminal corruption offenses in the environmental sphere are one of the circumstances that endanger 
the constitutional rights and freedoms of members of society. They have a significant negative impact on all 
important aspects of life: economics, politics, management, social and legal sphere, social consciousness; harm 
the rule of law in the country; lead to the criminalization of economical relations; destroy moral values.

It is proved that commitment of criminal corruption offenses in the environmental sphere is a common 
practice in the interaction between small and medium-sized business and governmental agencies, local 
governments. In general, corruption makes a demoralizing effect on the business environment and at the same 
time it is a significant barrier to the development of ecologically safe business.

It is noted that corruption in the environmental field is a two-way process, which involves representatives 
from both, the public and private sectors, who commit misconduct, illegal and immoral actions that undermine 
not only the social, economical sphere of our country, but also pose a threat to its security. A characteristic 
feature of corruption crimes in the field of environmental protection is that they often appear as a way to use in 
respect of ex officio granted authority to perform the duties in relation to compliance with the requirements of 
environmental law.

It is proved that corruption destroys social basis of environmental protection provision. All questions, 
connected with the protection of nature, including the spread of corruption in process of protection, should be 
the subject of special attention not only of states or the international community, but also of every person. One 
of the conditions of successful combating of criminal corruption in environmental protection is that everyone 
respects the environment and prevention of non-disclosure of environmental problems through corruption.

It is concluded that punishment plays a significant role in combating corruption crimes in the area of 
environmental protection, but its role should not be exaggerated. It is proved that environmental and anti-
corruption legal culture of individual will help to strengthen the environmental component in socio-economical 
development of our country. It is emphasized that anti-corruption activities in the environmental field will 
be successful if the real state of the criminal corruption in the field of environmental protection is taken into 
account. Meanwhile, fighting corruption crime in ecological sphere is mostly focused on improving anti-
corruption legislation, not on preventing corruption by raising environmental and anti-corruption legal culture 
of citizens.

Person needs a «strong» will to not give and not to take undue advantage in the environmental field. This 
will is formed under the influence of environmental and legal anti-corruption culture; with the help of this will 
the person voluntarily keeps natural, legal obligations, i. e. fair individual behavior conforms with free will and 
reasonable requirements of the law.

It is noted that a significant impact on the growth of corruption crimes in environmental sphere exercises 
passive public control over the activities of officials in the environmental sector, various environmental agencies 
and criminal justice agencies. That successful combating of corruption crimes in environmental protection 
sphere is greatly enhanced if it involves the public. Public environmental control is capable and must build a 
kind of barrier of negative public perception of the existence of criminal corruption in the environmental field.

It is proved that the failure to ensure conditions for the formation of environmental and legal culture of anti-
corruption officials in the field of environmental protection, citizens in general, leads to the inability of subjects 
of environmental protection activities, criminal justice agencies to combate corruption and makes effective 
implementation of environmental anti-corruption politics in the country impossible.

Key words: corruption crime, combating corruption, environment, anti-corruption activities.
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ЄвРОпЕЙСьКІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСнИЙ СТАн  
СИСТЕмИ нАУКОвОЇ ТИТУлАТУРИ в УКРАЇнІ

Сам порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань в Україні протягом 
століть розвивався у межах європейської традиції шляхом поглиблення та розгалуження са-

мих меж атестаційної діяльності (у зв’язку із розвитком самої науки), збільшення кола осіб, що 
мають право на отримання наукового ступеня чи вченого звання, а також розширення обсягу 
прав таких осіб (через загальну тенденцію демократизації суспільства) з відповідними змінами 
критеріїв та системи відбору здобувачів (уніфікація та ускладнення вимог до здобувачів, з одного 
боку, та централізація й одержавлення атестаційної діяльності — з другого). Однак усі розробки та 
правничі документи з цього приводу не призводять до очікуваного результату.

Метою статті є аналіз використання історичного досвіду та сучасних тенденцій у розвитку сис-
теми наукової атестації. 

Нормативно-правова база присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань нині 
складається з відповідних положень законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу»; Указу Пре-
зидента України, яким було затверджено «Положення про Вищу атестаційну комісію України»; 
декількох актів Кабінету Міністрів України, якими було затверджено «Положення про Міністер-
ство освіти і науки України», «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника», «Порядок присвоєння вченого звання професора і 
доцента», «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»; низкою норматив-
но-правових актів Вищої атестаційної комісії України, серед яких найважливішими є накази про 
затвердження «Положення про спеціалізовані вчені ради», «Положення про експертну раду Вищої 
атестаційної комісії України» та деяких інших підзаконних актів. Нормативні приписи зазначених 
актів часто безпідставно дублюються, а іноді й прямо суперечать один одному; підзаконні акти в 
окремих випадках підміняють собою закони. Еволюція системи в бік посилення суто формальних 
вимог до здобувачів наукових ступенів і вчених звань виявилася нездатною запобігти корупційним 
процесам і комерціалізації у справі надання наукових титулів. Водночас чимало авторитетних вче-
них через небажання витрачати дорогоцінний для творчої людини час на подолання бюрократич-
них перепон досі не мають давно заслуженого наукового ступеня чи вченого звання. 

Утрачені сучасною українською системою атестації терміни («школяр», «студент» — будь-яка 
особа, яка має відношення до процесу пізнання, згодом — найнижчий ієрархічний щабель у сис-
темі наукової титулатури, університетський учень без права викладання; «ліценціат» — бакалавр 
чи магістр із правом викладання або читання лекцій як проміжний ступінь на позначення статусу 
осіб, які склали відповідний іспит, подали письмову роботу — дисертацію і ще до її захисту діс-
тали право читати лекції, не маючи змоги витримати фінансовий тягар, пов’язаний із процеду-
рою зведення у докторство [1, c. 14–15]; «приват-доцент» — учене звання і викладацька посада, 
що вимагала певної процедури габілітації та з’явилася вперше в університетах Німеччини й була 
запозичена до російської імперської освітньої системи) важливі для діахронічної реконструкції 
систем наукової титулатури.

Терміно-поняття, що активно використовуються сьогодні в законотворчій діяльності (бака-
лавр — студент, який засвоїв базову програму університету, склав відповідні іспити та написав 
випускну наукову роботу, проте присуджується він після успішного складання іспиту за спеці-
альністю; магістр — особа, яка закінчила магістратуру за спеціальною програмою навчання та 
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успішно прилюдно захистила відповідну наукову роботу в раді факультету; асистент — перша ви-
кладацька посада, що може, відповідно, розглядатись як початкове вчене звання, яке виникло 
на позначення помічників викладачів-лекторів, функції асистентів збереглися дотепер у вигляді 
участі й проведення семінарських та практичних занять, причому асистент повинен мати вищу 
фахову освіту, а, можливо, й навчатися в аспірантурі чи закінчити її.

Важливою складовою наукової титулатури є ступені, пов’язані з визнанням наукових заслуг 
особи, сьогодні в Україні їх називають науковими ступенями. Так, від 1130 р. започаткована тра-
диція присудження на підставі захисту дисертації наукового ступеня доктора (спочатку лише у 
двох іпостасях: doctor legum — знавець цивільного права та doctor canonum — знавець права цер-
ковного (із часом з’явився єдиний ступінь «доктора обох прав», а згодом у багатьох інших варіан-
тах — доктора медицини, доктора філософії тощо). У середньовічних університетах лише прису-
дження ступеня доктора могло бути підставою для виходу з-під влади університетської консорції 
та можливості самостійного здійснення навчальної та наукової роботи. Нині за усього різнома-
ніття наукової титулатури у різних країнах світу науковий ступінь доктора наук залишається не-
змінним як основна відзнака наукових заслуг ученого перед суспільством. Згодом на додаток до 
основного докторського ступеня з’явилися певні проміжні градації, такі як ліценціат і кандидат. 
Кандидат — науковий ступень «першого рівня», деякий час існував у Російський імперії для тих 
випускників університету, які, на відміну від дійсних студентів, не лише прослухали відповідний 
курс і склали іспити, а й захистили певну творчу роботу [2, с. 35]. 

Нині, відповідно до ст. 31 Закону України «Про освіту», є наукові ступені доктора філософії 
та доктора наук. До прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. аспірантська 
підготовка в Україні не передбачала надання майбутньому кандидатові наук ґрунтовних знань із 
філософії та методології науки, і це ускладнювало визначення певних відповідностей із західними 
ступенями, оскільки з аспірантури виходили саме «кандидати у сфері наук», а не доктори, і зовсім 
не з філософії. Саме тому радянський науковий ступінь «кандидат наук» вважався преферентним 
для системи наукової титулатури в Україні.

Сьогодні ступінь доктора філософії можна здобути як під час навчання в аспірантурі, так і поза 
аспірантурою особі, яка професійно здійснює наукову, науково-технічну або науково-педагогічну 
діяльність за основним місцем роботи. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспі-
рантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової про-
грами підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів європейської системи трансферу 
оцінок (ECTS).

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-
науко вою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність. 

Присудження другого наукового ступеня — ступеня доктора наук залишилося майже незмін-
ним, крім того, що було враховано побажання багатьох поколінь науковців про можливість при-
судження ступеня доктора наук за сукупністю наукових праць (статей, опублікованих у вітчизня-
них і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки).

Окремо слід сказати про сучасні наукові титули (посади і звання) професора і доцента. Вчене 
звання «професор» з’явилося наприкінці XVI ст. у Великій Британії (Оксфордський універси-
тет), причому сам термін «професор» (від лат. profiteor — знавець, публічно визнаний як учитель) 
має давньоримське походження — вважається, що першим професором риторики був Квінтіліан 
(68 р.). європейська університетська консорція XV–XVI ст. надала узагальнений сенс термінові 
«професор» на позначення викладачів зі ступенями магістрів та докторів. Доцент — вчене зван-
ня та відповідна посада університетських викладачів вищих навчальних закладів, що надаєть-
ся відповідно до терміну та досвіду викладання штатним співробітникам вишу (від лат. docens/
docentis — той, хто навчає [3, с. 22]). У Російській імперії доцентами називали штатних викладачів 
університетів зі ступенем магістра. Слід додати, що радянська практика породила розмежування 
навчальних закладів і наукових установ, що позначилося і на науковій титулатурі. Положенням 
1934 р. було запроваджено вчені звання «молодший науковий співробітник» і «старший науко-
вий співробітник», що присуджувалися науковцям, які не здійснювали викладацької діяльності, 
і були аналогами вчених звань асистента і доцента. Крім того, були розроблені особливі умови 
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для присвоєння вченого звання професора науковим працівникам [4, с. 85]. Звання молодшого 
наукового співробітника на практиці перестало присуджуватися вже у 80-ті роки, а офіційно було 
скасовано у 1989 р. Вчене звання «старший науковий співробітник» в Україні існує і нині, йому 
було присвячено постанову від 24 липня 2013 р. «Порядок присудження наукових ступенів і при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника». Один і той самий термін у різний час 
може означати як кваліфікацію чи посаду, так і науковий ступінь або вчене звання. І цю різницю 
слід постійно враховувати в історико-правових дослідженнях. Водночас de lege ferenda видається 
перспективною ідея повернутися до історичної практики об’єднання посад і вчених звань, коли 
обрання на посаду одночасно означало і набуття відповідного звання, а звільнення з посади мало 
наслідком втрату відповідного звання. При цьому вчене звання до кінця життя залишається за 
особами, які пропрацювали на відповідній посаді певний визначений термін.

Історикам права, як і законодавцям, слід враховувати кількість рівнів посад, кваліфікацій, на-
укових ступенів, вчених звань і академічних звань. Із суто формального боку це необхідно, щоб 
чітко визначити місце вченого у своєрідній науковій ієрархії певної країни і певної історичної 
доби. Наявність в ученого ступеня доктора сама собою ще нічого не засвідчує, оскільки навіть 
сьогодні у різних країнах це може бути і висококваліфікований випускник навчального закладу, 
і фахівець рівня вітчизняного кандидата наук, і вчений найвищої кваліфікації. Знання кількості 
рівнів відповідної титулатури є дуже важливим із практичного боку для адекватної конвертації 
дипломів, атестатів та інших аналогічних документів у межах Болонського освітнього просто-
ру. Водночас дворівневість наукових ступенів (кандидат — доктор) і академічних звань (член-
кореспондент — дійсний член) багатьма фахівцями розглядається як ознака недемократичності, 
непотрібної надмірної ієрархічності творчої сфери, як «феодальна драбина у науці», штучна кон-
струкція, яка спонукає науковців «першого рівня», що загалом вже довели свою наукову спро-
можність, займатися не стільки творчою працею, скільки подоланням різних формальних і не-
формальних перешкод на шляху до омріяного «другого рівня» визнання.

Для поліпшення науково-атестаційних процесів слід здійснити низку організаційно-право-
вих та суто практичних заходів. Прийняттям Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. було 
вирішено питання запровадження практики підготовки дисертаційних досліджень виключно 
через аспірантуру або докторантуру. До заочної аспірантури (докторантури) при цьому можуть 
зараховуватися лише особи, які працюють у галузі науки й освіти. Також Законом було юридич-
но закріплено практику надання провідним ученим ступеня доктора наук на підставі їх реаль-
них наукових здобутків, без підготовки і захисту дисертації та поза докторантурою. У перспек-
тиві має обов’язково бути вирішене питання про усунення подвійного титулування освітян (за 
посадою і вченим званням). Слід визнати повну еквівалентність вчених звань доцента і старшо-
го наукового співробітника (старшого дослідника). «Порядок присудження наукових ступенів 
і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 р., знову залишив існування цього подвійного вче-
ного звання. Залишається актуальним раціоналізувати формальні вимоги до здобувачів вченого 
звання професора і доцента.

 Можливо, враховуючи історичний досвід, було б доцільно запровадити вчене звання приват-
доцента для осіб, які працюють у вищих навчальних закладах як сумісники. Такий правовий ре-
жим підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації дасть можливість усунути існуючі 
недоліки системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-
кації, на законодавчому рівні сприятиме підвищенню якості наукового потенціалу української 
науки та удосконаленню управління науково-технологічним розвитком країни. 

Проте вирішити наявні проблеми науково-атестаційної системи суто організаційно-правови-
ми засобами неможливо, оскільки вони значною мірою зумовлюються сучасним місцем науки й 
освіти в суспільному житті, їх деградації на тлі суцільної комерціалізації та моральної дезорієнта-
ції. Тому реформа системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань має здій-
снюватися у тісному взаємозв’язку з іншими суспільними реформами, спрямованими на фор-
мування в Україні громадянського суспільства й не декларативної, а реальної правової держави.
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Костенко І. в. Європейські традиції та сучасний стан системи наукової титулатури в Україні
Статтю присвячено аналізу історичного досвіду формування та функціонування інституту наукової 

титулатури як системи присвоєння наукових ступенів і присудження вчених звань у СРСР/УРСР. Ана-
лізуються шляхи вдосконалення правового регулювання чинного в Україні порядку атестації наукових 
кадрів вищої кваліфікації.

Ключові слова: наукова титулатура, наукові ступені, вчені звання, система атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації.

Костенко И. в. Европейские традиции и современное положение научной титулатури в Украине
Статья посвящена анализу исторического опыта формирования и функционирования институ-

та научной титулатуры как системы ученых степеней и званий в СССР/УССР. Анализируются пути 
совершенствования правового регулирования действующего в Украине порядка аттестации научных 
кад ров высшей квалификации.

Ключевые слова: научная титулатура, научные степени, ученые звания, система аттестации научных 
кадров высшей квалификации.
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Краснов Є. В. Особливості застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України при звільненні…

УДК 340.1 
Єгор Володимирович Краснов,

доцент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення

Національного університету 
«Одеська юридична академія»,

кандидат юридичних наук, доцент

ОСОБлИвОСТІ ЗАСТОСУвАннЯ п. 5 ч. 1 ст. 41  
КОДЕКСУ ЗАКОнІв пРО пРАЦЮ УКРАЇнИ  

пРИ ЗвІльнЕннІ пОСАДОвИх ОСІБ  
ОРГАнІв ДЕРЖАвнОЇ влАДИ

Державна служба є особливим різновидом трудової діяльності, а державні службовці — особ-
ливими суб’єктами трудових правовідносин. Виконуючи завдання і функції держави, вони 

мають забезпечувати права і свободи громадян, соціальну стабільність у державі. На сучасному 
етапі реформування державної служби важливе значення має формування кадрового потенціалу. 

Трудові відносини державних службовців мають особливості, обумовлені специфікою праці на 
державній службі. Всім трудовим відносинам державних службовців притаманна їх направленість 
на виконання завдань і функцій держави. Тому актуальною проблемою є удосконалення право-
вого регулювання трудових відносин державних органів з державними службовцями. Особливу 
актуальність набувають питання звільнення з державної служби. 

У юридичній літературі дослідження питань припинення трудових відносин досліджували ба-
гато учених (В. Венедиктов, К. Гусов, А. Денисенко, В. Забудський, Р. Лівшиц, Д. В. Могила, 
Н. Неумивайченко, С. Прилипко, В. Прокопенко, А. Слюсар, С. Турчин, Н. Хуторян, Г. Чани-
шева, В. Щербина, О. Щукін та ін.). Проте, незважаючи на вагомий внесок зазначених вчених, 
питання припинення трудових відносин із посадовими особами органів державної влади зали-
шаються недостатньо врегульованими, а тому потребують більш ґрунтовного наукового дослі-
дження.

Метою статті є дослідження особливостей звільнення посадових осіб органів державної влади 
на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) [1] у зв’язку 
з припиненням повноважень посадової особи.

13 травня 2014 р. прийнято Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів» [7] (далі — Закон), який набрав чинності 1 червня 2014 р. За-
значеним Законом ч. 1 ст. 41 КЗпП України доповнено п. 5, яким встановлено додаткові підстави 
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця шляхом припинення повноважень по-
садової особи, забезпечивши можливість розірвання трудового договору без наведення у розпо-
рядчих документах власника або уповноваженого ним органу та трудовій книжці працівника при-
чин, які викликали необхідність припинення повноважень посадової особи. 

Відповідні зміни були також внесені до ст. 99 Цивільного кодексу України (далі — ЦК Украї-
ни), відтепер повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені. 
Разом із тим, незважаючи на спробу, шляхом прийняття Закону, знайти одноманітне вирішен-
ня проблеми звільнення у зв’язку з припиненням повноважень, залишається чимало проблем, 
пов’язаних із застосуванням цієї норми як підстави припинення трудових відносин із посадови-
ми особами органів державної влади.

Особливої актуальності набуває питання застосування підстави припинення трудового дого-
вору, яка передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України до посадових осіб органів державної влади.

Розглядаючи звільнення на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України слід насамперед звернути 
увагу на два аспекти. Перший — визначитися із поняттям «посадова особа» та колом працівників, 
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які можуть підпадати під зазначену категорію. Другий — порядок ухвалення рішення про припи-
нення повноважень посадової особи.

Звертаючись до розуміння терміна «посадова особа», слід зазначити, що в чинному законо-
давстві України з питань праці визначення цього поняття взагалі відсутнє. Крім того, Державна 
інспекція України з питань праці у роз’яснені від 24 липня 2014 р. [10] зазначила, що перелік по-
садових осіб, з якими може бути припинений трудовий договір на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України та обмеження щодо застосування звільнення працівника на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України залежно від виду трудового договору (строковий чи безстроковий), законодавством не 
передбачено.

Відсутність визначення поняття «посадові особи» для цілей застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України зумовлює виникнення розширеного тлумачення цього терміна, у тому числі шляхом 
його прирівнювання до поняття «посадові особи», передбачене Законом України «Про державну 
службу» [5], що, в свою чергу, створює можливості для поширення зазначених норм на широке 
коло працівників.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державну службу» посадовими особами вважа-
ються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні служ-
бовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-
розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

Згідно з ч. 2. ст. 89 ЦК України посадовими особами господарського товариства є голова та 
члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства 
(спостережної ради) — голова і члени цієї ради.

У постанові Пленуму Верховного Суду України (далі — ВСУ) від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про су-
дову практику у справах про хабарництво» [11] Суд зазначив, що характерною для поняття «поса-
дова особа» є наявність в особи організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
обов’язків.

Провівши системний аналіз норм закону, яким було внесено відповідні зміни, та співставивши 
його з метою законодавця, яка ставилася при прийнятті, можна дійти висновку, що термін «по-
садові особи» вжито саме у значенні керівників суб’єктів господарювання — господарських то-
вариств (ч. 2 ст. 89 Господарського кодексу України (далі — ГК України) [2], ст. 2 Закону України 
«Про акціонерні товариства» [6], ч. 2 ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» [4]).

Варто погодитися з думкою В. Забудського, який вказує, що застосування поняття «посадові 
особи» в такому широкому розумінні не було метою законодавця при прийнятті Закону, і колізія 
зрештою має бути вирішена на користь вузького трактування (у значені ч. 2 ст. 89 ГК України). 
Таке рішення може бути реалізовано або шляхом внесення відповідних уточнень до КЗпП Украї-
ни, або через судову практику. Однак в останньому випадку доведеться спочатку подолати трива-
лий період невизначеності і суперечливого правозастосування [13, с. 43].

Невизначеність поняття «посадові особи» викликає також проблему, в яких випадках підста-
вою для припинення трудового договору з посадовою особою має вважатися п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України та виплачуватися вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього за-
робітку, а коли застосовуються інші підстави припинення трудового договору, які передбачають 
виплату вихідної допомоги в іншому розмірі.

На нашу думку, факт припинення повноважень посадової особи органу державно влади не 
можна розцінювати як порушення.

Для вирішення цієї суперечності необхідно їх характеризувати на основі мети прийняття. Так, 
Законом було надано можливість власникам захистити свої інтереси від недбалих дій членів орга-
нів управління шляхом їх звільнення у будь-який момент без необхідності обґрунтовувати при-
чини такого звільнення.

Разом із тим з метою дотримання захисту прав та інтересів працівника, законодавець, аби 
уникнути зловживання наданою можливістю необґрунтованого звільнення посадових осіб, вста-
новив норму про виплату вихідної допомоги в розмірі не менше шестимісячного середнього за-
робітку. 

Очевидно, що вихідна допомога у вказаному розмірі повинна виплачуватися саме при 
звільненні посадової особи на підставі одного суб’єктивного волевиявлення власника або 
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уповноваженого ним органу, та при відсутності інших підстав для припинення трудового до-
говору, визначених законодавством. Коли повноваження посадової особи припиняються на 
інших підставах, передбачених КЗпП України (наприклад, за власним бажанням особи, у 
зв’язку із закінченням строку повноважень, у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо), на-
слідки у вигляді сплати вихідної допомоги у розмірі не менше шестимісячного заробітку на-
ступати не повинні.

Крім того, припинення трудового договору з посадовою особи на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України залежить від суб’єктивної волі власника. У трудових відносинах з посадовими особа-
ми органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що перебувають у державній 
власності, власником виступає держава, яка за своє природою є правовою фікцією, тобто їй з 
метою захисту законних приватних, суспільних і державних інтересів свідомо приписується, 
якою особа, предмет або явище насправді не володіє. Таким чином, у цьому випадку не може 
проявлятися суб’єктивне волевиявлення власника і, відповідно, зазначена категорія посадових 
осіб повинна звільнятися на підставах, передбачених КЗпП України, за винятком п. 5 ч. 1 ст. 41 
цього Кодексу.

До того ж така редакція норми у випадку звільнення посадових осіб органів державної влади, 
підприємств, установ та організацій, що перебувають у державній власності, покладає тягар ви-
плати вихідної допомоги у розмірі піврічної заробітної плати особі, що звільняється, на держав-
ний бюджет. Тому у такої категорії посадових осіб виникають підстави для зміни формулювання 
причин звільнення на п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України та стягнення з держави вихідної допомоги в 
розмірі шестимісячного середнього заробітку. Вважаємо, що рішення уповноважених органів про 
припинення повноважень посадових осіб обов’язково повинні містити посилання на відповідну 
підставу і бути підкріплені документами, що підтверджують цю підставу (наприклад, заявою по-
садової особи про звільнення за власним бажанням), що дозволить уникнути безпідставної зміни 
формулювання причин звільнення на п. 5 ч. 1 ст.41 КЗпП України та запобігти значним витратам 
з державного бюджету на виплату вихідної допомоги.

Варто також відзначити, що неоднозначною є ситуація з керівниками територіальних орга-
нів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та керівників управлінь, відділів, 
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Адже Порядком призначен-
ня на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозді-
лів місцевих державних адміністрацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
29 липня 1999 р. № 1374 [8], та Порядком призначення на посади та звільнення з посад керівників 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, затвердже-
ним Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 45 [9], для таких посадових 
осіб передбачена спеціальна процедура як їх призначення, так і їх звільнення, і головне — з об-
ґрунтуванням причини звільнення. Отже, без пояснення причин звільнити таких посадових осіб 
неможливо. Тому питання застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України як підстави для звільнення 
щодо зазначених осіб залишаються невизначеними.

Такі висновки також підтверджуються судовою практикою щодо застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 
КЗпП України. Одеський окружний адміністративний суд постановою від 19 січня 2015 р. у справі 
№ 815/4614/14 [12] за позовом до Державної екологічної інспекції України про визнання проти-
правними та скасування наказів, поновлення на посаді. 

Наказом Державної екологічної інспекції України від 18 липня 2014 р. № 217-о про звільнення 
позивача 21 липня 2014 р. було звільнено з посади першого заступника начальника Державної 
екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря — першого заступника Голов-
ного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря 
Державної екологічної інспекції України відповідно до п. 5 ст. 41 КЗпП України, припинення 
повноважень посадових осіб.

Суд зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України крім підстав, передбачених ст. 40 
цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути 
розірваний також у випадку припинення повноважень посадових осіб. Тобто обов’язковою умо-
вою для застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України як підстави для звільнення є встановлення 
юридичного факту (настання події тощо) — припинення повноважень посадових осіб.
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При цьому суд зазначив, що посилання відповідача у запереченнях проти позову на те, що вне-
сені зміни до ст. 41 КЗпП України, яка доповнена новою додатковою підставою розірвання тру-
дового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями 
працівників за певних умов — припинення повноважень посадових осіб, забезпечено можливість 
розірвання трудового договору без наведення у розпорядчих документах власника або уповно-
важеного ним органу та трудовій книжці працівника причин, що безпосередньо зумовили при-
пинення повноважень посадової особи, — не спростовують висновків суду про обов’язковість у 
цьому випадку встановлення юридичного факту (настання події тощо) — припинення повнова-
жень посадових осіб.

Проте будь-яких доводів щодо припинення повноважень позивача як посадової особи ні в 
оскарженому наказі Державної екологічної інспекції України від 18 липня 2014 р. № 217-о про 
звільнення, яким позивача звільнено відповідно до п. 5 ст. 41 КЗпП України, ні у письмових за-
переченнях проти позову — відповідачем не наведено та/або доказів на доведення припинення 
повноважень позивача як посадової особи — суду не надано.

За результатами розгляду справ суд дійшов висновків про те, що наказ від 18 липня 2014 р. 
№ 217-о про звільнення, який прийнятий відповідачем — Державною екологічною інспекці-
єю України необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для при-
йняття рішення; непропорційно, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими 
несприят ливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 
спрямоване це рішення; без урахування права особи на участь у процесі прийняття рішення, тому 
він та, відповідно, наказ Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного 
моря від 21 липня 2014 р. № 162-о про звільнення є протиправними та підлягає скасуванню.

Таким чином, цю додаткову підставу припинення трудового договору доцільно застосовува-
ти саме до керівників господарських товариств, оскільки керівник, крім того, що є найманим 
працівником, одночасно виступає виконавчим органом господарського товариства, та є єдиною 
категорією працівників, які призначаються та, відповідно, оформлюють трудові відносини з то-
вариством на підставі рішення засновників. Застосування додаткової підстави звільнення, яка 
передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України при припиненні повноважень посадових осіб органів 
державної влади не є доречним, оскільки коло суб’єктів трудових правовідносин, до яких може 
застосовуватися додаткова підстава звільнення, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, слід 
обмежити виключно керівниками господарських товариств.

Тому видається, що п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України було б доцільніше викласти в редакції, яка ви-
ключає різні трактування, вказавши обов’язково при цьому форму власності підприємства, на ке-
рівників якого може поширюватися така додаткова підстава звільнення. Наприклад: «Прийнят-
тя уповноваженим органом господарського товариства рішення про припинення повноважень 
одноособового виконавчого органу або осіб, які входять до складу колегіального виконавчого 
органу господарського товариства за відсутності інших підстав припинення трудового договору, 
передбачених цим Кодексом».
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У статті досліджено особливості звільнення посадових осіб органів державної влади на підставі п. 5 
ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України. Визначено основні проблеми, які виникають при засто-
суванні додаткової підстави звільнення, передбаченої зазначеною статтею КЗпП України. Запропо-
новано шляхи вдосконалення чинного законодавства з метою уникнення проблем при практичному 
застосуванні норм п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України.
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Краснов Е. в. Особенности применения п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины при увольнении 
должностных лиц органов государственной власти

В статье исследованы особенности увольнения должностных лиц органов государственной власти 
на основании п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины. Определены основные проблемы, воз-
никающие при применении дополнительного основания увольнения, предусмотренного указанной 
статьей КЗоТ Украины. Предложены пути совершенствования действующего законодательства с це-
лью избежания проблем при практическом применении норм п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины.

Ключевые слова: увольнение, руководитель, трудовой договор, должностное лицо, прекращения 
полномочий.

Krasnov Y. The peculiarities of application of item 5 p. 1 Art. 41 of the Labor Code of Ukraine at dismissal of 
officials of public authorities

The given article investigates the dismissal peculiarities of officials of public authorities on the grounds of 
item 5 p.1 by Art. 41 of the Labor Code of Ukraine. The main problems arising at application of the additional 
grounds of dismissal are defined by the provision of specified article of the Labor Code of Ukraine. The means 
of improvement of current legislation in order to avoid problems at practical application of standards of item 5 
p. 1 Art. 41 of the Labor Code of Ukraine are offered. 

Key words: dismissal, Head, employment contract, dismissal, Head, employment contract, the official 
termination of powers.
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головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
забезпечення та антикорупційної діяльності  

Управління правового забезпечення Державної ветеринарної  
та фітосанітарної служби України

пРИнЦИпИ пРАвОТвОРЧОЇ ДІЯльнОСТІ  
ОРГАнІв вИКОнАвЧОЇ влАДИ

Більшість суспільних відносин підлягають правовому регулюванню з боку держави. Значну 
частину законодавства становлять підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої 

влади, які деталізують законодавче врегулювання певних суспільних відносин, забезпечення і 
реалі зацію прав людини.

Становлення і вдосконалення правотворчої діяльності органів виконавчої влади відбуваєть-
ся одночасно із сутнісними системними змінами в Україні. Правотворчість органів виконавчої 
влади спрямована на створення і вдосконалення єдиної, внутрішньо узгодженої системи норм, 
що регулюють суспільні відносини. Саме тому важливе значення мають принципи правотворчої 
діяльності органів виконавчої влади. 

Правовою формою діяльності органів виконавчої влади та результатом їх правотворчої діяль-
ності є нормативно-правовий акт. Зокрема, згідно з Конституцією України та Законом України 
«Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає по-
станови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Регламентом Кабінету Міністрів 
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у ре-
дакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156), передбачено, що 
акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов, з органі-
заційно-розпорядчих та інших поточних питань — у формі розпоряджень. Згідно зі ст. 15 Зако-
ну України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерство у межах своїх повноважень, 
на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 
Міністрів України видає накази, які підписує міністр.

Окремі питання правотворчості органів виконавчої влади, принципів правотворчості, а також 
механізмів забезпечення досліджувались у наукових працях провідних представників вітчизняної 
науки: В. Авер’янова, О. Андрійко, Н. Александрової, Л. Горбунової, Р. Калюжного, Д. Керімова, 
В. Ковальського, І. Козінцева, О. Константого, є. Кубка, О. Мироненка, є. Назаренко, Н. Ниж-
ник, В. Опришка, П. Рабіновича, А. Селіванова, О. Скакуна, В. Стефанюка, В. Тація, Ю. Тодики, 
В. Шаповала, Ю. Шемшученка, Д. Шумкова, О. Ющика та ін.

Мета статті полягає у дослідженні основоположних засад та ідей правотворчої діяльності орга-
нів виконавчої влади, розкритті їх змісту та значення.

Зазвичай під принципами розуміють основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються уні-
версальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення 
теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи гро-
мадської організації. Принципам притаманна властивість абстрактного відображення закономір-
ностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. 

Принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади — це основоположні засади, які 
визначають напрями реалізації компетенції і завдань органів виконавчої влади.

На законодавчому рівні закріплено лише загальні принципи діяльності органів виконавчої 
влади, зокрема у законах України «Про Кабінет Міністрів України» (ст. 3), «Про центральні орга-
ни виконавчої влади» (ст. 2), «Про місцеві державні адміністрації» (ст. 3).

У наукових джерелах вирізняють такі принципи правотворчої діяльності: верховенства права; 
законності; демократизму; професіоналізму; гласності. Деякі автори виокремлюють ще й прин-



463• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Лисенко М. О. принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади

ципи гуманізму, наукового характеру, зв’язку з практикою, правового досвіду, своєчасності, по-
стійного технічного удосконалення нормативно-правових актів, правового досвіду, системності, 
диференціації правотворчої компетенції, поваги до прав людини та основоположних свобод, до-
тримання правотворчої техніки.

У Правилах підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870 наголошується, що під час підготовки 
тексту проекту акта Кабінету Міністрів України слід дотримуватися таких принципів: логічної 
послідовності; належної ясності викладу; точності опису; свободи від суперечностей; лаконіч-
ності; правильності компонування проекту акта; нормативності мовних засобів офіційно-діло-
вого стилю. 

Розглянемо детальніше принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади. Прин-
цип верховенства права передбачає, що правотворча діяльність органів виконавчої влади повин на 
перш за все сприяти реалізації і забезпеченню прав і свобод людини та громадянина, тобто бути 
спрямованою на реалізацію інтересів людини і суспільства, оскільки відповідно до Конституції 
України людина визнається найвищою соціальною і правовою цінністю. При цьому нормативно-
правові акти органів виконавчої влади повинні відповідати загальноєвропейським принципам 
адміністративного права та бути спрямованими на захист прав людини.

Особливо важливим для практичного втілення принципу верховенства права у правотворчій 
діяльності органів виконавчої влади є закріплення у законодавстві вимог до актів, які видають-
ся (приймаються) суб’єктами владних повноважень, та ефективних механізмів контролю за до-
триманням таких вимог [1, с. 214]. На сьогодні правотворча діяльність органів виконавчої влади 
переважно регулюється різними підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема указами 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України (наприклад, постанови Кабінету 
Міністрів України — від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міні-
стрів України» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156, 
від 30 січня 2013 р. № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської 
анти дискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»), наказами Міністер-
ства юстиції України — від 12 квітня 2005 р. № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції Украї-
ни від 15 травня 2013 р. № 883/5) «Порядок подання нормативно-правових актів на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», від 5 серпня 
2013 р. № 1608/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи» та ін.

Варто погодитися з думкою науковців, що неузгодженість функцій у правотворчій сфері як 
між гілками влади, так і в межах певної гілки призводить до колізій у законодавстві, неузгодже-
ності законів [1, с. 217].

У юридичній літературі законність виступає комплексним правовим явищем і розглядається 
як принцип, метод і режим. Однак найчастіше законність визначається як неухильне виконан-
ня законів і прийнятих відповідно до них інших правових актів державними органами, їх по-
садовими особами, громадянами, недержавними органами й організаціями [2, c. 345]. Стосовно 
правотворчої діяльності органів виконавчої влади принцип законності означає, що розробка, 
прийняття, опублікування нормативно-правового акта здійснюється відповідно до законодав-
ства України і передбачає, що нормативно-правовий акт, проект нормативно-правового акта, 
повинен не суперечити Конституції України, іншим законам, та не порушувати права і сво-
боди людини та громадянина. Умовою законності акта та, відповідно, його дії є дотримання 
вимог, які ставляться до таких актів. І одним із перших критеріїв для перевірки законності акта 
ад міністрації має бути непорушність і необмежуваність ним прав, свобод та інтересів людини  
[1, с. 218].

Таким чином, очевидною є необхідність законодавчого врегулювання правотворчої діяльності 
органів виконавчої влади, зокрема шляхом прийняття Закону України «Про нормативно-правові 
акти». Водночас слід зазначити про необхідність ґрунтовних наукових досліджень адміністратив-
но-правових засобів забезпечення законності правотворчої діяльності органів виконавчої влади. 
Такими адміністративно-правовими засобами забезпечення законності органів виконавчої влади 
виступає юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, реєстрація нормативно-
правових актів, судовий контроль. 
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У правотворчій діяльності органів виконавчої влади принцип забезпечення дотримання прав 
і свобод людини та громадянина ще раз наголошує, що центром правотворчої діяльності органів 
виконавчої влади виступає людина, її права. Цей принцип є гарантією того, що нормативно-пра-
вові акти органів виконавчої влади приймаються з метою забезпечення реалізації прав людини та 
їх захисту. У цьому випадку нормативно-правовий акт є формою реалізації правотворчої діяль-
ності органів виконавчої влади та механізмом реалізації прав людини.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» діяльність Кабінету 
Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом вико-
нання Конституції та законів України, актів Президента України, а також Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань держав-
ного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охо-
рони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, за-
безпечення прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, вирішення 
інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та 
обороноздатності.

Принцип гласності полягає у забезпеченні органами виконавчої влади інформування суспіль-
ства про їх правотворчу діяльність та відкритості правотворчого процесу органів виконавчої вла-
ди, наприклад, шляхом оприлюднення проектів нормативно-правових актів на офіційних веб-
сайтах органів виконавчої влади. Всі акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому 
оприлюдненню, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом (ст. 3 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України»).

Принцип демократизму також має важливе значення, оскільки правотворча діяльність органів 
виконавчої влади повинна ґрунтуватися на основних засадах демократії. Участь різних соціаль-
них груп населення, національностей у правотворчій діяльності органів виконавчої влади, а та-
кож відкритість порядку правотворчої діяльності забезпечує реалізацію принципу демократизму.

Принцип гуманізму полягає у тому, що нормативно-правовий акт органів виконавчої влади 
пов’язаний із забезпеченням дотримання прав і свобод людини та громадянина. Принцип гума-
нізму передбачає, що будь-який нормативно-правовий акт має бути прийнятий з метою забезпе-
чення і захисту прав та свобод людини.

За принципом професіоналізму правотворчість покликана максимально повно відповіда-
ти назрілим потребам суспільного розвитку, його об’єктивним закономірностям, бути науково 
обґрун тованою, враховувати і використовувати досягнення науки і техніки, базуватися на теоре-
тичних розробках проблем, що вимагають нового нормативного рішення. До нормопроектування 
повинні залучатися наукові установи, фахівці певних галузей знань, особливо вчені-юристи та 
практики [3, с. 18].

Принцип оперативності, або своєчасності прийняття органами виконавчої влади нормативно-
правових актів, означає, що розробка і прийняття нормативно-правових актів органами виконав-
чої влади повинно здійснюватися, враховуючи необхідність врегулювання суспільних відносин.

Деякі науковці виділяють окремо принцип постійного технічного удосконалення норматив-
но-правових актів. Сутність цього принципу полягає у тому, що під час підготовки і прийняття 
нормативно-правових актів слід максимально використовувати напрацьовані юридичною на-
укою та випробувані правотворчою практикою найбільш ефективні методи і прийоми розробки 
проектів нормативно-правових актів, оптимального викладення їх змісту і відповідність загаль-
ноприйнятим стандартам їх оформлення [4]. 

Принцип системності передбачає створення єдиної правової бази нормативно-правових  
актів, їх єдину ієрархічну систему. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади повинні 
мати логічну структуру та узгоджуватися між собою.

Отже, закріплення на нормативному рівні принципів правотворчої діяльності наголошує на їх 
значенні та необхідності дотримання при здійсненні правотворчої діяльності, оскільки принципи 
виступають основними засадами здійснення правотворчої діяльності органів виконавчої влади. 
Дотримання принципів правотворчої діяльності органів виконавчої влади при прийнятті норма-
тивно-правових актів забезпечує їх належну якість.



465• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Лисенко М. О. принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади

Забезпечення належної реалізації та дотримання органами виконавчої влади вказаних прин-
ципів правотворчої діяльності сприяє її ефективності, удосконаленню, а також забезпеченню за-
хисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від прийняття незаконних нормативно-правових актів органами виконавчої 
влади.

Крім того, слід зазначити про необхідність подальшого наукового дослідження адміністратив-
но-правових засобів забезпечення принципів правотворчої діяльності органів виконавчої влади, 
а також закріплення на законодавчому рівні окремих таких засобів.
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лисенко м. О. принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади
У статті розкриваються принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади, їх значення і 

необхідність забезпечення. Зазначаються окремі проблемні питання реалізації принципів правотвор-
чої діяльності органів виконавчої влади. Наголошується на необхідності ґрунтовних наукових дослі-
джень засобів забезпечення принципів правотворчої діяльності та законодавчого врегулювання. За-
значається, що правотворча діяльність органів виконавчої влади полягає у забезпеченні прав та свобод 
людини і громадянина та створенні якісних нормативно-правових актів.

Ключові слова: правотворчість, принципи правотворчості, правотворчість органів виконавчої вла-
ди, верховенство права, законність.

лысенко м. А. принципы правотворческой деятельности органов исполнительной власти
В статье раскрываются принципы правотворческой деятельности органов исполнительной власти, 

их значение и необходимость обеспечения. Указываются отдельные проблемные вопросы реализации 
принципов правотворческой деятельности органов исполнительной власти. Подчеркивается необхо-
димость фундаментальных научных исследований средств обеспечения принципов правотворческой 
деятельности и законодательного урегулирования. Отмечается, что правотворческая деятельность 
орга нов исполнительной власти заключается в обеспечении прав и свобод человека и гражданина и 
создании качественных нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: правотворчество, принципы правотворчества, правотворчество органов исполни-
тельной власти, верховенство права, законность.

Lysenko M. Principles of lawmaking activity of executive powers
Тhis scientific article deals the principles of lawmaking activities of executive powers, their nature and 

importance. Specifies individual problematic issues of implementation of the principles of lawmaking activities 
of executive powers. Therefore, fundamental research means to ensure the principles of lawmaking and legislative 
regulation. It is noted that the legislative activities of the executive authorities is ensure the rights and freedoms 
of people and citizen, and the creation of high-quality legal acts.

Key words: lawmaking activity, principles of lawmaking, lawmaking of executive powers, rule of law, legality. 
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РЕнЕСАнС  
пОСТІЙнОЇ пАлАТИ ТРЕТЕЙСьКОГО СУДУ  

ЯК ЕФЕКТИвнОГО ЮРИДИЧнОГО мЕхАнІЗмУ  
вИРІшЕннЯ мІЖнАРОДнИх СпОРІв

Принцип мирного вирішення міжнародних спорів є одним із найбільш важливих принципів 
міжнародного права, який закріплено у Статуті Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН), 

Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітни-
цтва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р., Гельсінському Заключному акті 1975 р., 
низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включаючи Манільську декларацію про мирне вирі-
шення міжнародних спорів 1982 р., а також у статутних документах міжнародних організацій регі-
онального характеру, зокрема Ліги Арабських Держав, Африканського Союзу, Організації Амери-
канських Держав, Співдружності Незалежних Держав. У деяких сучасних курсах з міжнародного 
права йдеться вже не просто про мирні засоби вирішення спорів, які існують у міжнародному 
праві, а про існування окремої галузі сучасного міжнародного права — права мирного вирішення 
міжнародних спорів [1, с. 260]. Одним із найдавніших і водночас достатньо ефективним способом 
мирного вирішення міжнародних спорів є міжнародний арбітраж, тобто обрання за взаємною 
згодою сторонами спору третьої сторони (одноособового арбітра чи декількох арбітрів), яка роз-
глядає справу і виносить юридично обов’язкове рішення. Фактично йдеться про третейський суд 
для розгляду спорів, сторонами в яких є держави та міжнародні організації.

Міжнародний арбітраж відомий ще з часів Античності та Середньовіччя. Широке розпо-
всюдження арбітражу в середньовічному міжнародному праві було обумовлено особливостями 
соціаль но-політичної структури феодалізму, коли неможливо було провести чітке розмежування 
між приватними та публічними правовідносинами і, відповідно, неможливо чітко ідентифікувати 
момент з якого спір між двома феодалами переходив зі сфери приватного права до публічного 
права [2, с. 95]. Найбільшого розповсюдження міжнародний арбітраж набув у XVIII–XIX ст. По-
чинаючи з Договору Джея 1794 р. протягом всього ХІХ ст. між державами укладається значна 
кількість угод про арбітраж як щодо конкретних спорів, так і щодо певної категорії спорів або 
юридичних спорів загалом. Важливе значення для розвитку інституту третейського вирішення 
міжнародних спорів мав арбітраж, створений відповідно до Вашингтонського договору 1871 р. 
для розгляду справи між США та Великою Британією з приводу крейсеру «Алабама». 



467• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Мельничук О. І., Савчук К. О. Ренесанс постійної палати третейського суду як ефективного юридичного…

Відомий сучасний російський юрист-міжнародник В. Толстих справедливо зазначає, що «в 
останні десятиріччя спостерігається збільшення кількості міжнародних спорів, що передаються 
на арбітражний розгляд» [3, с. 474].

Особливим видом міжнародного арбітражу є утворена відповідно до положень Гаазьких кон-
венцій про мирне вирішення міжнародних спорів 1899 та 1907 рр. Постійна палата третейського 
суду. За час свого існування у її рамках було вирішено значну кількість справ, причому в останні 
роки існує чітка тенденція до збільшення їхньої кількості. Правовий статус та понад 100-річна 
діяльність Постійної палати третейського суду як засобу вирішення міжнародних спорів були 
предметом наукових досліджень таких відомих юристів-міжнародників, як В. Гессен, В. євінтов, 
С. Лазарєв, М. Михайловський, Л. Оппенгейм, Е. Пушмін, Ш. Розен, М. Хадсон, Б. Шифман, 
С. Швебель та ін. Попри активізацію діяльності Постійної палати третейського суду в сучасній 
вітчизняній міжнародно-правовій літературі вона висвітлена явно недостатньо. Один із авторів 
цієї публікації вже звертався до цієї проблематики [4]. Отже, метою цієї статті є характеристика 
Постійної палати третейського суду як засобу вирішення міжнародних спорів у сучасному між-
народному праві, особливо враховуючи новітні тенденції розвитку цієї інституції.

Створення Постійної палати третейського суду було одним із головних результатів скликаної 
з ініціативи Російського царя Миколи ІІ Першої Гаазької конференції миру (1899 р.). На Другій 
Гаазькій конференції миру у 1907 р. прийнята Першою конференцією миру Конвенція про мирне 
вирішення міжнародних спорів була переглянута та ухвалена в новій редакції (вступила у силу 
26 січня 1910 р.). Нині ратифікували одну з двох або обидві Конвенції 115 держав (Україна рати-
фікувала обидві Гаазькі конвенції 4 квітня 1962 р.).

Постійна палата третейського суду не є судом у традиційному сенсі, а міжнародною інститу-
цією, основною функцією якої є допомога у створенні та функціонуванні арбітражних трибуналів 
для вирішення конкретних спорів. Діапазон категорій міжнародних спорів, на які поширюється 
юрисдикція Постійної палати третейського суду, є досить широким: спори щодо території, до-
говорів, прав людини, двосторонні та багатосторонні комерційні та інвестиційні спори, а також 
спори екологічного характеру. Незважаючи на те, що Постійна палата третейського суду створю-
валась як інструмент для вирішення спорів лише між державами, у 1935 р. її повноваження були 
розширені, коли вона прийняла до розгляду першу справу між державою та юридичною особою 
(«Радіо Корпорація Америки проти Китаю»), встановивши прецедент для майбутньої діяльнос-
ті щодо забезпечення врегулювання спорів між державами, окремими державними компаніями, 
міжнародними організаціями та юридичними і фізичними особами. Важливим моментом діяль-
ності Постійної палати третейського суду є те, що її юрисдикція може бути поширена на спори, 
які виникли між державами, що не є сторонами Гаазьких конвенцій 1899 або 1907 рр. Постійна 
палата третейського суду співпрацює з багатьма міжнародними інституціями, у тому числі і судо-
вими. У 1986 р. вона розпочала співробітництво з Міжнародним центром врегулювання інвести-
ційних спорів (ICSID), в 1990 р. уклала схожу угоду з Багатостороннім агентством гарантування 
інвестицій (MIGA), а в 1989 р. — із Міжнародною радою комерційного арбітражу.

Інституційна структура Постійної палати третейського суду включає три органи: Адміністра-
тивна Рада, Бюро незалежних арбітрів і Міжнародне бюро (Секретаріат), яке очолюється Гене-
ральним секретарем. Адміністративна Рада складається з представників держав — членів Гаазь-
ких конвенцій, акредитованих у Нідерландах. Її очолює Міністр закордонних справ Нідерландів. 
Основним завданням цього органу є визначення спільно з Генеральним секретарем політики 
організації, забезпечення загальної координації діяльності Постійної палати третейського суду, 
здійснення загального адміністративного нагляду, а також контролю за виконанням бюджету. Цей 
орган діє за Правилами процедури Адміністративної Ради Постійної палати третейського суду.

Міжнародне бюро (Секретаріат) складається з досвідчених експертів у сфері права та управ-
ління, які призначаються з урахуванням принципу справедливого представництва різних держав. 
Міжнародне бюро виконує організаційні функції, зберігає архіви, забезпечує реєстрацію послуг та 
адміністративну підтримку трибуналів і комісій, організовує наради і слухання, надає канцеляр-
ські послуги, а також послуги перекладу в діяльності трибуналів. Держави-учасниці зобов’язані 
повідомляти Бюро за першої можливості про кожну угоду про третейський суд та про кожний 
третейський вирок, винесений особливими третейськими судами, а також надавати засвідчені 
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копії цих документів. Вони зобов’язані також повідомляти Бюро про закони, розпорядження і 
документи, які засвідчують виконання винесених Палатою рішень. Міжнародне бюро уповно-
важене поширювати інформацію про свою діяльність серед держав, які не є сторонами Гаазьких 
Конвенцій 1899 та 1907 рр.

Постійна палата третейського суду перебуває у Палаці миру (Гаага). Персонал та учасники 
справ (радники, агенти, свідки) виконують свої функції згідно з умовами, гарантованими Угодою 
про штаб-квартиру Постійної палати третейського суду в Нідерландах.

Бюро незалежних арбітрів — структура, до складу якої входять потенційні арбітри — члени 
суду. Вони призначаються державами-учасницями. Кожна із них відповідно до ст. 44 Конвенції 
про мирне вирішення міжнародних спорів 1907 р. призначає не більше чотирьох осіб, які відомі 
своїми знаннями у питаннях міжнародного права. Ці особи вносяться як члени Постійної пала-
ти в особливий список, який повідомляється усім державам-учасницям через Міжнародне бюро. 
Дві або декілька держав можуть призначити спільного одного чи декількох членів. Одна і та сама 
особа може бути призначена різними державами. Члени Палати призначаються на шестирічний 
строк, їх повноваження можуть бути відновлені. Членами Постійної палати третейського суду 
були відомі українські юристи, академіки АН УРСР В. Корецький та Б. Бабій, доктори юридич-
них наук Н. Ульянова, І. Лукашук. Зараз ними є відомі правознавці О. Задорожній, В. Кисіль, 
О. Копиленко, М. Селівон. Члени Постійної палати третейського суду з кожної держави-учасни-
ці формують національну групу, яка уповноважена подавати кандидатів для обрання суддів Між-
народного суду ООН (ст. 4 (1) Статуту Міжнародного Суду ООН). Члени Постійної палати тре-
тейського суду (разом із суддями Міжнародного Суду ООН) входять до складу групи, що обирає 
кандидатів для Нобелівської премії миру.

Для забезпечення процедури вирішення спору більш доступною Постійна палата третейського 
суду ухвалила концепцію політики «Угод про гостинність» (Host Country Agreement) з державами, 
які є учасницями Конвенції 1899 або 1907 рр., яка полягає у можливості здійснення правосуддя 
не в Гаазі. Такі Угоди укладені з Аргентиною, Коста-Рікою, Ліваном, Маврикієм, Сінгапуром, 
Південною Африкою, Індією та Чилі. 

Процедура вирішення міжнародних спорів Постійною палатою третейського суду включає 
арбіт раж, посередництво, примирення, а також слідчі комісії зі встановлення фактів. Відповід-
но до Угод про гостинність країна перебування та Постійна палата третейського суду встанов-
люють правові рамки, згідно з якими відбуваються зазначені вище процедури на території пев-
ної держави в конкретному випадку без потреби постійного представництва Постійної палати 
третейського суду. Важливо, що угоди про гостинність включають у себе положення про офіс та 
приміщення, надання секретарських послуг і регулюють привілеї та імунітети учасників, які за-
безпечуються державою місцеперебування трибуналу. Таким чином, угоди про гостинність до-
зволяють сторонам у спорі використовувати всі можливості Постійної палати третейського суду 
на території гостинної держави.

Широкі можливості Угоди про гостинність включають: застосування арбітражних про-
цедур у будь-якій державі; розвиток міжнародного іміджу держави як арбітражного форуму; 
збільшення внутрішнього та регіонального значення арбітражу та інших методів врегулювання 
спорів в рамках Постійної палати третейського суду; популяризація звернень до арбітражних 
інституцій у державі; розвиток співробітництва між Постійною палатою третейського суду та 
національними і регіональними арбітражними інституціями, а також заохочення обміну до-
свідом; збільшення процедурних можливостей вирішення спорів у рамках Постійної палати 
третейського суду.

У складі Постійної палати третейського суду діє Палата з екологічних спорів, яка складається 
з арбітрів, що спеціалізуються у спорах, пов’язаних із навколишнім середовищем і природними 
ресурсами, а також наукових і технічних експертів, які можуть призначатися у ролі експертів-
свідків згідно з Правилами процедури з екологічних спорів Постійної палати третейського суду. 
Палата з екологічних спорів діє на підставі Факультативних правил Постійної палати третей-
ського суду для вирішення спорів щодо природних ресурсів та/або навколишнього середовища 
(2001 р.), Факультативних правил Постійної палати третейського суду для примирення у справах, 
пов’язаних із природними ресурсами та навколишнім середовищем (2002 р.). Факультативні ар-
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бітражні правила врегулювання спорів щодо природних ресурсів і навколишнього середовища 
забезпечують встановлення спеціального списку арбітрів, які є фахівцями у цій сфері. Правила 
також забезпечують встановлення списку наукових і технічних експертів. Сторони спору можуть, 
але не зобов’язані обирати арбітрів, посередників або експертів із цих списків. У 2002 р. від Украї-
ни до складу арбітрів Палати з екологічних спорів призначений академік НАН України Ю. Шем-
шученко. 

Бюджет Постійної палати третейського суду формується за рахунок внесків держав-учасниць, 
сума яких залежить від системи юнітів, що визначається Всесвітнім поштовим союзом (одна з 
міжнародних міжурядових організацій, яка існувала в 1899 р., тобто на час створення Постійної 
палати третейського суду). Генеральний секретар щорічно подає доповіді Адміністративній раді 
про діяльність Постійній палати третейського суду та виконання бюджету.

Адміністративна рада доручає фінансовий нагляд за діяльністю Міжнародного бюро Фінан-
совому комітету, який складається з трьох членів Адміністративної Ради, які перебувають у Гаа-
зі. Її члени переобираються щороку в перший день січня шляхом заміщення одного члена згід-
но з французьким алфавітним порядком відповідно до ст. 11 Правил процедури Ради. У 2004 р. 
Адміністративна рада заснувала бюджетний комітет, функції якого подібні до функцій Фінан-
сового комітету. Такий бюджетний комітет є відкритим для участі всіх держав-членів, останні 
мають право вивчати документи фінансового характеру Адміністративної Ради. Судові витрати, 
пов’язані з функціонуванням трибуналів покладаються порівну на сторони. 

У жовтні 1994 р. Адміністративна рада заснувала Фонд фінансової підтримки, який компенсує 
судові витрати деяким державам. Це можуть бути учасниці Гаазьких конвенцій 1899, 1907 рр., 
які: уклали угоду з метою передачі одного або більше спорів, існуючих або майбутніх для вирі-
шення будь-якими засобами, що є в наявності у Постійної палати третейського суду; на момент 
запиту фінансової допомоги з фонду зазначені у Списку отримувачів допомоги «DAC List of Aid 
Recipients», що складається Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD). Дер-
жава подає запит на допомогу Фонду шляхом письмового звернення до Генерального секретаря 
Постійної палати третейського суду. Незалежний орган із довірених осіб вирішує питання про 
надання допомоги. З часу створення Фонду Норвегія, Кіпр, Велика Британія, Південна Африка, 
Нідерланди та Коста-Ріка зробили свої внески до нього. Чотири гранти були надані центрально-
азійській державі, азійській державі, два — африканським державам.

Постійна палата третейського суду може застосувати будь-яку процедуру вирішення спо-
рів незалежно від її відповідності Гаазьким Конвенціям 1899 або 1907 рр. чи будь-яким іншим 
факультативним правилам, гарантуючи сторонам спору максимальний рівень процедурної 
авто номії. Якщо сторони не дійшли згоди щодо своїх власних правил, які застосовуватимуть-
ся до третейського розгляду, вони керуються правилами, передбаченими Гаазькими конвен-
ціями 1899 або 1907 рр. Сторони також можуть за згодою ухвалювати свої процедурні рамки, 
основою яких можуть бути Арбітражні правила Комісії ООН з права міжнародної торгівлі  
(ЮНСІТРАЛ). Процедурні правила розгляду справ у Постійній палаті третейського суду міс-
тяться у Факультативних Правилах Постійної палати третейського суду для арбітражних спорів 
між двома державами (ухвалені в 1992 р.), Факультативних правилах Постійної палати третей-
ського суду для вирішення спорів між двома сторонами, з яких лише одна є державою (1993 р.), 
Факультативних правилах Постійної палати третейського суду між міжнародними організа-
ціями та державами (1996 р.), Факультативних правилах Постійної палати третейського суду 
між міжнародними організаціями та приватними особами (1996 р.), Правилах факультативного 
примирення Постійної палати третейського суду (1996 р.), Факультативних правилах Постійної 
палати третейського суду для слідчих комісій з розслідування фактів (1997 р.), Факультативних 
правилах Постійної палати третейського суду для вирішення спорів щодо природних ресурсів 
та/або навколишнього середовища (2001 р.), Факультативних правилах Постійної палати тре-
тейського суду для примирення у справах, пов’язаних із природними ресурсами та навколиш-
нім середовищем (2002 р.).

Звернення до третейського суду передбачає обов’язок добросовісно підкорятися третейському 
рішенню. Це стосується питань юридичної сили, застосування і тлумачення міжнародних дого-
ворів щодо яких Сторони звернулися до третейського провадження. Угода про третейський суд 
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може укладатися попередньо або для вирішення спорів, які вже існують. Постійна палата тре-
тейського суду компетентна для всіх випадків третейського провадження, якщо Сторонами не 
укладено угоду про встановлення особливого суду. Якщо інше не встановлено угодою Сторін, 
кожна договірна держава, звертаючись до Постійної палати третейського суду для вирішення 
спору або врегулювання ситуації, обирає третейських суддів із загального списку членів Палати 
(один національний арбітр та інший іноземний). Призначені таким чином чотири арбітри (якщо 
дві Сторони у спорі) обирають суперарбітра (старшого суддю, головуючого). У випадку відсут-
ності згоди, вибір суперарбітра доручається третій державі, яка спільно обирається Сторонами. 
Якщо з цього приводу не буде досягнуто згоди, то кожна Сторона обирає окремо державу, і вибір 
суперарбітра відбувається за згодою між обраними таким чином державами. Якщо протягом двох 
місяців ці дві держави не змогли дійти згоди, кожна з них надає двох кандидатів, взятих зі списку 
членів Постійної палати, але не з числа призначених. Головуючий обирається шляхом проведен-
ня процедури жеребкування. Як зазначають науковці і практики, для такої процедури характерні 
громіздкість та архаїчність. 

Після створення суду Сторони повідомляють Бюро про своє рішення звернутися до Палати, 
текст свого третейського запису та імена суддів. Бюро терміново повідомляє кожному судді тре-
тейський запис та імена інших суддів. Суд збирається у день, призначений Сторонами. Члени 
суду при виконанні своїх обов’язків поза межами своєї держави користуються дипломатичними 
привілеями та імунітетами.

Правила встановлення третейського запису та інші попередні процедурні питання регулю-
ються статтями 52, 53, 54 Гаазької Конвенції 1907 р. Держави, звертаючись до третейського суду, 
складають третейський запис, в якому визначаються предмет спору, строк та порядок призна-
чення третейських суддів, форма, порядок і строки, згідно з якими здійснюється повідомлення 
одна одної Сторони та розмір суми, яку кожна Сторона повинна буде внести як аванс на витрати, 
а також визначаються (за необхідності) особливі повноваження суду, місце засідань, мова про-
вадження та інші умови.

Постійна палата третейського суду може встановити третейський запис за проханням навіть 
однієї Сторони самостійно, якщо Сторони не досягли згоди у випадках спору, якщо це: передба-
чається загальним договором про третейський суд, який не виключає компетенції Гаазьких кон-
венцій 1899 або 1907 рр. Звернення до третейського суду не може мати місце, коли інша Сторона 
заявляє, що спір не підлягає обов’язковому третейському провадженню; випливає з договірних 
боргів, які вимагаються однією державою з іншої на користь своїх громадян, якщо раніше не було 
встановлено, що третейський запис встановлюється іншим порядком.

За відсутності вказівок Сторін місцем проведення слухань Суду є Гаага. Перебування та ді-
яльність трибуналу на території третьої держави можливе лише за згоди останньої. У випадку, 
якщо третейський запис не визначив мови провадження, це питання вирішує Суд. Він має 
право встановлювати процесуальні правила провадження, а також форми, порядок і строки 
надання Сторонами остаточних доводів та виконувати всі формальності, пов’язані з вивчен-
ням доказів.

Сторони мають право призначати при третейському суді особливих агентів, з дорученнями 
посередництва між ними і Судом. Сторони також можуть використовувати послуги професій-
них адвокатів і радників перед судом для захисту своїх прав та інтересів. Члени Постійної палати 
третейського суду можуть надавати агентські, адвокатські послуги або послуги радників лише на 
користь держави, яка їх призначала членами Палати.

Третейське провадження складається за загальним правилом із двох окремих частин: пись-
мового розслідування та дебатів. Письмове розслідування полягає у повідомленні агентами двох 
Сторін членам Суду пам’ятних записок, відповідей і заперечень. Сторони подають документи як 
докази у справі. Це відбувається через Міжнародне Бюро у строки, встановлені третейським за-
писом. Кожний документ, представлений Стороною, повинен бути повідомлений іншій Стороні 
засвідченою копією. Дебати складаються з усних виступів. За винятком особливих умов суд зби-
рається лише після закінчення розслідування. Дебатами керує головуючий. Дебати відбуваються 
публічно за згоди Сторін та Суду. Секретар складає протокол дебатів. Суд може вимагати від аген-
тів Сторін надання будь-яких актів та просити всі необхідні пояснення. Агенти та радники впра-
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ві заявляти заперечення та відводи. Суд може керуватися при прийняті процесуальних та інших 
рішень загальними принципами права.

Нарада Суду відбувається при зачинених дверях і залишається в секреті. Будь-яке рішення 
ухвалюється більшістю голосів. Третейське рішення повинно бути мотивованим. У рішенні вка-
зуються імена суддів, воно підписується головуючим та секретарем. Рішення третейського суду 
оголошується публічно на засіданні Суду у присутності агентів та радників Сторін. Рішення Суду 
остаточне та не підлягає оскарженню. При виникненні спору відносно тлумачення або виконан-
ня рішення, воно підлягає розгляду суду, який його ухвалив.

Сторони можуть у третейському записі обумовити своє право на перегляд третейського рішен-
ня у разі виявлення нових обставин, які можуть вплинути на суть рішення. У цьому випадку пере-
гляд здійснюється судом, який ухвалив таке рішення. Строк, протягом якого може бути подане 
прохання про перегляд, обумовлюється у третейському записі. Третейське рішення обов’язкове 
лише для Сторін у спорі.

У певних випадках допускається спрощене арбітражне провадження. У кожному випадку це 
вирішують Сторони у спорі. Кожна з них призначає одного суддю. Ці судді обирають старшого 
суддю, який головує в суді. За відсутності попередньої угоди суд призначає одразу ж після свого 
створення термін, в який Сторони повинні надати свої пам’ятні записки.

Провадження здійснюється винятково у письмовій формі, але кожна Сторона має право про-
сити про допущення свідків та експертів. Суд, зі свого боку, може опитати агентів Сторін, а також 
експертів та свідків, якщо він вважає за потрібне. 

Постійна палата третейського суду може створювати трибунали для вирішення спорів, які  
діють на основі Правил процедури, ухвалених Комісією ООН з права міжнародної торгівлі  
(ЮНСІТРАЛ) в 1976 р. Ці Правила визначають Генерального секретаря Постійної палати третей-
ського суду у ролі авторитета, що призначає арбітрів відповідно до прохання Сторін арбітражного 
процесу в таких ситуаціях: коли необхідно призначити єдиного арбітра, а Сторони у визначений 
час не досягли згоди щодо кандидатури; коли необхідно призначити трьох арбітрів, а одна Сторо-
на у визначений строк не обрала арбітра або обрані двома Сторонами арбітри не можуть обрати 
суперарбітра у зазначений вище строк; у випадку, коли арбітр отримав відозву; у випадку з неви-
значенням гонорару арбітра.

Характеризуючи ефективність діяльності Постійної палати третейського суду, варто зазна-
чити, що на першому етапі свого існування, тобто у період з 1902 по 1935 рр., вона розглянула 
понад 20 справ. Згодом кількість звернень до цієї міжнародної інституції зменшилася у зв’язку 
з заснуванням і діяльністю міжнародного судового органу постійного характеру — Постійної па-
лати міжнародного правосуддя (з 1920 р.), а потім — Міжнародного суду ООН (з 1946 р.). Проте 
починаючи з кінця 90-х років ХХ ст. Постійна палата третейського суду отримала новий імпульс 
у своїй діяльності і кількість звернень до цієї міжнародної інституції суттєво зросла. Крім того, 
слід відзначити тенденцію до постійного збільшення кількості держав-учасниць обох Гаазьких 
конвенцій про мирне вирішення міжнародних спорів.

Наприклад, протягом 2006 р. Постійна палата третейського суду отримала 28 запитів на при-
значення арбітрів відповідно до Правил процедури ЮНСІТРАЛ або інших арбітражних умов 
ad hoc та зареєструвала 19 справ. У тому ж 2006 р. 6 справ були завершені, вони включали між-
державні спори з територіальних, договірних питань і прав людини, а також комерційні та ін-
вестиційні спори, включаючи двосторонні і багатосторонні інвестиційні договори. У 2008 р. 
Постійна палата третейського суду адмініструвала загалом 34 справи, у 2009 р. — 54, у 2010 р. — 
64, у 2011 р. — 69. Протягом 2012 р. здійснювала реєстраційне провадження у 88 справах, 27 з 
яких були ініційовані у 2012 р., 6 з них — міждержавний арбітраж, 54 — інвестиційний арбітраж, 
27 — інші арбітражі за контрактами, однією зі сторін яких є держава, державна компанія або 
міжнародна організація. 

Варто навести показники за кількістю звернень: у 2006 р. Постійна палата третейського суду 
розпочала провадження з 6 справ, а Міжнародний Суд ООН — з 3 справ; у 2008 р. Постійна палата 
третейського суду — з 12 справ, а Міжнародний Суд ООН — з 6 справ; у 2009 р. — Постійна палата 
третейського суду — з 22 справ, а Міжнародний Суд ООН — з 3 справ; у 2010 р. Постійна палата 
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третейського суду — з 24 справ, а Міжнародний Суд ООН — з 3 справ; у 2011 р. Постійна палата 
третейського суду — з 19 справ, а Міжнародний Суд ООН — з 2 справ.

Станом на 2014 р. Постійна палата третейського суду є реєстратором у 8 міждержавних спорах, 
зокрема, це — Тімор-Леште проти Австралії, Республіка Філіппіни проти Народної Республіки 
Китаю, Республіка Хорватія проти Республіки Словенія, Республіка Маврикій проти Королів-
ства Велика Британія та Північна Ірландія, арбітраж з питань морського кордону Бенгальської 
затоки між Бангладеш та Індією та ін. Також вона виступає у ролі реєстратора в 50 інвестицій-
них арбітражах згідно з двосторонніми та багатосторонніми інвестиційними договорами або 
інвестиційним законодавством, серед них — Маттіолі Джоінт Вєнтче проти Міністерства води 
та енергетики Федеральної Демократичної республіки Ефіопія, Тенох Холдінгс Лімітед (Кіпр), 
М. Наумченко (Російська Федерація), А. Полуектов (Російська Федерація) проти Республіки  
Індія, Антаріс Солар (Німеччина) та М. Гьоде (Німеччина) проти Чеської Республіки, ОАО Газп-
ром проти Республіки Литва та ін. Крім того, Постійна палата третейського суду у 2014 р. висту-
пає також як реєстратор у 30 арбітражах за контрактами та іншими угодами, однією зі Сторін яких 
є держава, державна компанія або міжнародна організація: наприклад, арбітраж Атланто-Сканді-
ан Херрінг (Королівство Данія від імені Фарерських островів проти європейського Союзу). Тобто 
станом на 2014 р. Постійна палата третейського суду адмініструє 88 справ. Для порівняння: у про-
вадженні Міжнародного Суду ООН у 2014 р. — 10 справ.

Порівнюючи місце Міжнародного Суду ООН та Постійної палати третейського суду в системі 
міжнародної юстиції можна зазначити таке. Міжнародний Суд ООН є головним судовим органом 
ООН, тобто інституцією, що діє від імені всього міжнародного співтовариства [5]. Однак у той же 
час згідно з усталеною традицією обрання до кожного складу Суду суддів-громадян держав — по-
стійних членів Ради Безпеки ООН, не можна не враховувати той факт, що інколи в його рішеннях 
присутня і політична складова. Натомість Постійна палата третейського суду є суто юридичною 
інституцією, що не має політичного підтексту. Збільшення кількості звернень до Постійної па-
лати третейського суду, яке спостерігається протягом останнього десятиріччя, свідчить про те, 
що створена понад 100 років тому інституція і на сьогодні залишається ефективним засобом ви-
рішення міжнародних спорів, у тому числі й економічного та інвестиційного характеру. Попри 
той факт, що Україна жодного разу не була стороною спору, що розглядався у межах Палати, не 
слід виключати можливість застосування цього інструменту для захисту прав і законних інтересів 
України в майбутньому. 
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мельничук О. І., Савчук К. О. Ренесанс постійної палати третейського суду як ефективного юридич-
ного механізму вирішення міжнародних спорів

Стаття присвячена дослідженню правового статусу Постійної палати третейського суду. Утворена 
відповідно до Гаазьких конвенцій про мирне вирішення міжнародних спорів 1899 та 1907 рр. Постій-
на палата третейського суду не є судом у традиційному сенсі, а міжнародною інституцією, основною 
функцією якої є допомога у створенні та функціонуванні арбітражних трибуналів для вирішення кон-
кретних спорів. Розкрито тенденцію до збільшення кількості справ, які передаються на розгляд Пала-
ти, що свідчить про підвищення ефективності її діяльності. На відміну від Міжнародного Суду ООН, 
який може розглядати тільки міждержавні спори, Постійна палати третейського суду може розглядати 
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різні категорії спорів міжнародного характеру. Здійснено аналіз практики діяльності Постійної палати 
третейського суду за останні роки. 
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мельничук Е. И., Савчук К. А. Ренессанс постоянной палаты третейского суда в качестве эф фек-
тивного юридического механизма разрешения международных споров

Статья посвящена исследованию правового статуса Постоянной палаты третейского суда. Создан-
ная в соответствии с Гаагскими конвенциями о мирном разрешении международных споров 1899 и 
1907 гг. Постоянная палата третейского суда является не судом в традиционном смысле, а междуна-
родной институцией, основной функцией которой является помощь в создании и функционирова-
нии арбитражных трибуналов для разрешения конкретных споров. Раскрыта тенденция увеличения 
количества дел, которые передаются на рассмотрение Палаты, что свидетельствует о повышении 
эффективности ее деятельности. В отличии от Международного суда ООН, который может рассма-
тривать только межгосударственные споры, Постоянная палата третейского суда может рассматри-
вать разные категории споров международного характера. Осуществлен анализ практики деятельнос-
ти Постоянной палаты третейского суда за последние годы.

Ключевые слова: Постоянная палата третейского суда, Гаагские конвенции о мирном разреше-
нии международных споров 1899 и 1907 гг., мирные средства разрешения международных споров, 
международный арбитраж.

Melnychuk О., Savchuk K. Renaissance permanent court of arbitration as an effective legal mechanism for 
cross-border disputes

The article is devoted to the legal status of the Permanent Court of Arbitration. It is shown that Permanent 
Court of Arbitration is established in accordance with the Hague Convention for the Pacific Settlement of 
International Disputes of 1899 and 1907 and it is not a court in the traditional sense, but an international 
institution, the primary function of which is to assist in the establishment and operation of arbitration tribunals 
to resolve specific disputes. Argued the tendency to increase the number of cases submitted to the Court which 
indicates increasing the efficiency of its activities. It is shown that in contrast to the International Court of 
Justice, which can only deal with international disputes, Permanent Court of Arbitration may resolve different 
categories of disputes of an international character. The practices of the Permanent Court of Arbitration in 
recent years is demonstrated.

Key words: Permanent Court of Arbitration, the Hague Convention for the Peaceful Settlement of 
International Disputes of 1899 and 1907, peaceful means of settling international disputes, international 
arbitration.
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УКРАЇнИ

18 грудня 1990 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України № 563-ХІІ «Про земельну 
реформу» [1] (далі — Постанова), відповідно до якої з 15 березня 1991 р. всі землі Україн-

ської РСР оголошені об’єктом земельної реформи. З часу прийняття Постанови пройшло 24 роки. 
За цей час можна підбити певні підсумки результатів реформування земельних відносин у нашій 
країні. Зокрема, результати проведення земельної реформи можемо побачити на Публічній када-
стровій карті України [2], яка стала доступною для громадськості з 1 січня 2013 р.

Публічна кадастрова карта України свідчить передусім про невідповідність меж земельних ді-
лянок, внесених у Державний земельний кадастр (далі — Кадастр), їх межам у натурі (на місце-
вості). На ній видно, що деякі земельні ділянки накладаються одна на одну, інші — відведені для 
ведення садівництва у межах водних об’єктів тощо.

Водночас запровадження Кадастру взагалі та відкриття Публічної кадастрової карти зокре-
ма є результатом виконання законодавства України про кадастровий облік земельних ділянок. 
У зв’язку з цим виникає інтерес у проведенні аналізу чинного законодавства України на предмет 
наявності у ньому недоліків, які призвели до появи у Кадастрі великої кількості помилок щодо 
розташування земельних ділянок.

На нашу думку, для успішного проведення будь-якої реформи національного рівня, зокрема 
земельної реформи, нормативно-правові акти мають закріплювати план дій проведення рефор-
ми. Такий план дій щодо проведення земельної реформи України визначено зазначеною Поста-
новою. Зокрема, в ній було заплановано до 15 березня 1991 р. виконання таких заходів для реа-
лізації земельної реформи: проведення інвентаризації земель усіх категорій шляхом визначення 
ділянок, що використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально або способами, які 
призводять до зниження родючості ґрунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршен-
ня екологічної обстановки; здійснення реєстрації громадян, які бажають організувати селянське 
(фермерське) господарство, розширити особисте підсобне господарство, займатися індивідуаль-
ним садівництвом, одержати в користування земельні ділянки для городництва, сінокосіння і ви-
пасання худоби; проведення обліку й аналізу клопотань підприємств, установ, організацій про 
надання їм земель для ведення підсобного сільського господарства, колективного садівництва і 
городництва; розгляд обґрунтування потреб у земельних ділянках підприємств, установ і органі-
зацій, які станом на 1 листопада 1990 р. мали у користуванні ділянки для сільськогосподарських і 
несільськогосподарських цілей.

Водночас для ефективного проведення земельної реформи, на нашу думку, план дій щодо 
проведення земельної реформи має відповідати правовій моделі, яку доцільно сформувати перед 
розробкою плану дій щодо проведення земельної реформи. Під правовою моделлю земельної ре-
форми ми розуміємо комплекс взаємопов’язаних правових та організаційних заходів, виконання 
яких спрямоване на отримання попередньо обґрунтованої мети, досягнення якої визначене як 
остаточний результат успішного проведення земельної реформи.

Аналізуючи план дій, які мали бути проведені на початковому етапі земельної реформи відпо-
відно до Постанови, хочемо звернути увагу на те, що він містить перелік заходів, які заплановано 
провести, проте не містить прогноз результатів, отримання яких можна трактувати як успішність 
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проведення земельної реформи у результаті реалізації запланованих заходів. Зміст плану дій, які 
мають бути виконані в рамках земельної реформи відповідно до Постанови, дає підстави для ви-
сновку, що правова модель земельної реформи на початковому етапі проведення земельної ре-
форми сформована не була. Тому, на нашу думку, для успішного закінчення земельної реформи 
необхідно чітко визначити її правову модель, яка має містити такі елементи: 1) результати, які 
мають бути отримані внаслідок проведення земельної реформи; 2) обґрунтування комплексу за-
ходів, запровадження яких дозволить отримати результати, визначені попередньо. Зокрема, од-
ним із основних результатів проведення земельної реформи, досягнення якого свідчитиме про 
ефективність її проведення, як вбачається, є формування Кадастру, який відображатиме, крім 
іншого, місце розташування земельних ділянок, ідентичне місцю розташування земельних діля-
нок в натурі (на місцевості).

Для того щоб був сформований такий Кадастр, на наше переконання, мають бути обґрунто-
вані та закріплені в законодавстві основоположні принципи його формування. Такі принципи 
слід брати за основу для визначення заходів, запровадження яких дозволить сформувати Кадастр 
з мінімальною кількістю помилок у координатах поворотних кутів меж земельних ділянок, ви-
значених шляхом проведення кадастрових зйомок. Проаналізуємо норми чинного законодавства 
України, які визначають принципи земельних правовідносин.

Ми вважаємо, що принципи, взяті за основу під час проведення земельної реформи України 
в 1991 р., мали б бути визначені основним актом земельного права — Земельним кодексом УРСР 
[3] (далі — ЗК УРСР), який був прийнятий 18 грудня 1990 р. (набув чинності 15 березня 1991 р.). 
Однак ЗК УРСР не містив статтю, яка б визначала принципи проведення земельної реформи.

Вперше принципи земельних правовідносин України були закріплені в земельному законо-
давстві України через 10 років після початку проведення земельної реформи — в Земельному ко-
дексі України від 25 жовтня 2001 р. (далі — ЗК України) [4], який набув чинності 1 січня 2002 р. 
Так, у ст. 5 ЗК України закріплені такі принципи земельного законодавства України: а) поєднання 
особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу й основного за-
собу виробництва; б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, 
територіальних громад і держави; в) невтручання держави у здійснення громадянами, юридични-
ми особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпоря-
дження землею, крім випадків, передбачених законом; г) забезпечення раціонального викорис-
тання та охорони земель; ґ) забезпечення гарантій прав на землю; д) пріоритету вимог екологічної 
безпеки.

1 січня 2013 р. набрав чинності Закон України «Про Державний земельний кадастр» [5] (далі — 
Закон), який комплексно врегулював суспільні відносини, які виникають, зокрема, при форму-
ванні Кадастру. Слід зазначити, що у ст. 3 цього Закону визначені принципи Кадастру, до яких 
віднесені такі: обов’язковості внесення відомостей про всі його об’єкти; єдності методології ве-
дення; об’єктивності, достовірності та повноти відомостей; внесення відомостей виключно на 
підставі та відповідно до цього Закону; відкритості та доступності відомостей, законності їх одер-
жання, поширення і зберігання; безперервності внесення відомостей про об’єкти, що змінюють-
ся; документування всіх відомостей.

Виникає запитання: які принципи, закріплені у ст. 3 Закону та в ст. 5 ЗК України, покладені 
в основу правового регулювання формування Кадастру, зокрема, в частині правового забезпе-
чення його наповнення даними про межі та координати поворотних кутів земельних ділянок. 
Відповідно до ст. 193 ЗК України Кадастр — це єдина державна геоінформаційна система відо-
мостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження 
у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про 
розподіл земель між власниками і користувачами. Тобто зміст Кадастру складається із таких 
складових, як державна геоінформаційна система відомостей про землі, юридичні дані про зе-
мельні ділянки (цільове призначення земельних ділянок, обмеження у їх використанні, дані 
про оцінку земель, про розподіл земель між власниками і користувачами), інформація про якіс-
ну характеристику земель.

Крім того, згідно з п. «б» ст. 195 ЗК України основними завданнями ведення Кадастру є за-
стосування єдиної системи просторових координат і системи ідентифікації земельних ділянок. 
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Водночас згідно з п. 1 ст. 5 Закону ведення Кадастру здійснюється шляхом, крім іншого, створен-
ня відповідної державної геодезичної та картографічної основи, яка визначається та надається 
відповідно до цього Закону.

Отже, створення геодезичної та картографічної основи, застосування єдиної системи просто-
рових координат, а також створення державної геоінформаційної системи відомостей про землі, 
розташовані в межах кордонів України, є обов’язковою умовою формування Кадастру. Відповід-
но, для аналізу змісту принципу, який мав би бути покладений в основу формування Кадастру, 
проаналізуємо літературу, яка роз’яснює механізм формування геодезичної мережі та механізм 
планування території.

Зокрема, Н. Яковлєв зазначає, що Державну геодезичну мережу створюють постадійно, дотри-
муючись принципу переходу «від загального до часткового». Під принципом «від загального до 
часткового» автор розуміє дотримання певного порядку формування геодезичної мережі, а саме: 
першочергово створюється астрономо-геодезична мережа, яка складається з крупних споруд, на-
ступним кроком є створення геодезичної мережі другого порядку. При цьому за основу беруться 
дані астрономо-геодезичної мережі першого порядку. Необхідно наголосити, що геодезична ме-
режа другого порядку є більш детальною, ніж астрономо-геодезична мережа першого порядку. 
Далі геодезичні мережі нижчих порядків продовжують будувати до отримання щільності пунктів, 
яка вимагається [6, с. 40].

У землевпорядній літературі також наголошується на важливості принципу «від загального до 
часткового» для проведення землевпорядних робіт. Так, Л. Татарінцев обґрунтовує зміст принци-
пу «від загального до часткового» при проведенні землевпорядних робіт шляхом визначення по-
слідовності розробки землевпорядної документації різного рівня. Тобто відповідно до принципу 
«від загального до часткового» першочергово розробляються схеми землевпорядкування тери-
торій вищого рівня управління (адміністративного району), потім розробляються схеми землев-
порядкування територій меншого рівня управління (внутрігосподарського землевпорядкування), 
далі — робочий проект [7, с. 73].

З зазначеного випливає висновок про важливість принципу «від загального до часткового» для 
формування геодезичної мережі та планування території України. Відповідно, цей принцип важ-
ливий і для створення системи геопросторових даних (зокрема щодо визначення інформації про 
межі та координати поворотних точок земельних ділянок), яка, як зазначалось, є однією зі скла-
дових Кадастру. Адже такі дані системи геопросторових даних як межі та координати поворот-
них точок земельних ділянок визначаються з урахуванням даних державної геодезичної мережі, 
а формування масивів земельних ділянок здійснюється з урахуванням правил та принципів пла-
нування території. У зв’язку з цим, зважаючи на те, що в основі формування геодезичної мережі 
та планування території покладений принцип «від загального до часткового», можемо зробити 
висновок, що система геопросторових даних Кадастру має формуватися з урахуванням принципу 
«від загального до часткового», який в чинному законодавстві України не закріплений.

Під принципом «від загального до часткового» в земельно-кадастрових правовідносинах не-
обхідно, на нашу думку, розуміти основоположну ідею, згідно з якою формування Кадастру та 
ведення землеустрою на нижчому рівні управління здійснюється з урахуванням даних та умов, 
визначених на вищому рівні управління.

Отже, принцип «від загального до часткового», на основі якого, як доведено, доцільно форму-
вати дані Кадастру, пропонуємо закріпити у ст. 5 ЗК України в такій редакції: «…основою земель-
них правовідносин є принцип “від загального до часткового”». Крім того, цей принцип пропо-
нуємо закріпити у ст. 3 Закону в такій редакції: «Державний земельний кадастр ведеться на основі 
принципу “від загального до часткового”».

З урахуванням пропозиції закріпити принцип «від загального до часткового» в земельному зако-
нодавстві України систему геопросторових даних Кадастру щодо визначення інформації про межі 
та координати земельних ділянок доцільно, на наше переконання, формувати в такій послідовнос-
ті: визначення меж території України (з урахуванням меж спірних з іншими державами територій), 
визначення меж адміністративно-територіальних одиниць України від найвищого рівня управлін-
ня до найменшого рівня управління, визначення меж кварталів та меж земельних ділянок. Така по-
слідовність наповнення Кадастру інформацією про територіальні одиниці України, на нашу думку, 
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дозволить істотно зменшити кількість помилок у ньому щодо визначення геопросторових даних, 
зокрема меж та координат поворотних точок кожної земельної ділянки.

Слід зазначити, що певною мірою принцип «від загального до часткового» був відображений у 
завданні, закріпленому в Постанові, згідно з яким мала бути проведена інвентаризація земель усіх 
категорій до 15 березня 1991 р. Однак хоча 21 березня 2013 р. була прийнята постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» [8], завдання 
земельної реформи щодо проведення інвентаризації земель усіх категорій не виконане до момен-
ту написання цієї статті. Тому можемо погодитися з А. Мартином, який зазначає, що неповнота 
та неточність відомостей про всі земельні ділянки у даних Кадастру стали наслідком того, що в 
Україні із початку земельної реформи не проводилася суцільна інвентаризація земель, а також 
неодноразово застосовувалися методи адміністративно-командного «пришвидшення» привати-
зації земель [9, с. 35–36].

У результаті проведеного дослідження можемо зробити такі висновки:
1. Успішному проведенню земельної реформи в Україні, а також формуванню Кадастру, який 

відображатиме, крім іншого, місце розташування земельних ділянок, ідентичне місцю розташу-
вання земельних ділянок в натурі (на місцевості), сприятиме закріплення принципу «від загаль-
ного до часткового» в земельному законодавстві України;

2. Принцип «від загального до часткового» в земельно-кадастрових правовідносинах — це 
основоположна ідея, згідно з якою формування Кадастру та ведення землеустрою на нижчому 
рівні управління здійснюється з урахуванням даних та умов, визначених на вищому рівні управ-
ління;

3. Принцип «від загального до часткового» запропоновано закріпити у таких нормативно-пра-
вових актах України: 1) у ст. 5 ЗК України; 2) у ст. 3 Закону.
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муравська м. л. принцип «від загального до часткового» у земельно-кадастрових правовідносинах 
України

Проаналізовано чинне законодавство України на предмет наявності недоліків, які призвели до 
тривалого проведення земельної реформи в Україні. Доведено, що про ефективність проведення зе-
мельної реформи свідчитиме формування Державного земельного кадастру, який відображатиме, крім 
іншого, місце розташування земельних ділянок, ідентичне місцю розташування земельних ділянок в 
натурі (на місцевості). Проаналізовано принципи, покладені в основу формування Державного зе-
мельного кадастру відповідно до чинного законодавства України. Досліджено природу принципу «від 
загального до часткового» в земельно-кадастрових правовідносинах України та надане його визна-
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чення. Доведено, що закріплення у земельному законодавстві України принципу «від загального до 
часткового» сприятиме формуванню Державного земельного кадастру України.

Ключові слова: земельна реформа, завершення, кадастр, принцип, від загального до часткового.

муравская м. л. принцип «от общего к частному» в земельно-кадастровых правоотношениях Украины
Проанализировано действующее законодательство Украины на предмет наличия недостат-

ков, которые привели к длительному проведению земельной реформы в Украине. Доказано, что об 
эффективности проведения земельной реформы будет свидетельствовать формирование Государ-
ственного земельного кадастра, который будет отображать, помимо иного, место расположения 
земельных участков, идентичное месту расположения земельных участков в натуре (на местности). 
Проанализированы принципы, положенные в основу формирования Государственного земельного 
кадастра в соответствии с действующим законодательством Украины. Исследована природа принципа 
«от общего к частному» в земельно-кадастровых правоотношениях Украины и дано его определение. 
Доказано, что закрепление в земельном законодательстве Украины принципа «от общего к частному» 
будет способствовать формированию Государственного земельного кадастра Украины.

Ключевые слова: земельная реформа, завершение, кадастр, принцип, от общего к частному.

Muravska M. Principle «from general to particular» in the legal land cadastral relations of Ukraine
It analyzed the current legislation of Ukraine for the presence of deficiencies that led to a long land reform 

in Ukraine. It is proved that the effectiveness of land reform would indicate the formation of the State Land 
Cadastre, which will show, among other, the location of the land, the identical location of land in kind (on the 
ground). We analyzed the principles underlying the formation of the State Land Cadastre in accordance with the 
current legislation of Ukraine. The nature of the principle «from general to specific» in cadastre legal relations 
of Ukraine and given his determination. It is proved that consolidation in land laws of Ukraine the principle 
of «from the general to the particular» will contribute to the formation of the State Land Cadastre of Ukraine.

Key words: land reform, completion, cadastre, principle, from general to particular.
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пРАвО нА СУДОвИЙ ЗАхИСТ  
У КРИмІнАльнОмУ пРОвАДЖЕннІ:  

ЦІннІСнІ АСпЕКТИ

Забезпечення прав і свобод людини та громадянина є найважливішою ціллю і завданням дер-
жави, яке здійснюється у різноманітних формах, однією з яких є право судового оскарження 

порушень прав людини (судовий захист). 
Так, ст. 10 Загальної декларації прав людини 1948 р. визначає, що кожна людина для визна-

чення її прав та обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального 
обвинувачення має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була розглянута прилюдно 
і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом [1].

Розкриває сутність цієї норми ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р. У цій нормі, зокрема, зазначено, що кожен має право на справедливий і публіч-
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ний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 
Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал 
засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського 
порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси 
неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або — тією мірою, що визнана судом суворо 
необхідною, — коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам 
правосуддя. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважаєть-
ся невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Кожний обвинува-
чений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: a) бути негайно 
і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачен-
ня, висунутого проти нього; b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 
власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисни-
ка — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; d) до-
питувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й 
допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; e) якщо він не розуміє 
мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, — одержувати безоплатну допомогу 
перекладача [2].

Стаття 55 Конституції України визначає, що права і свободи людини та громадянина захи-
щаються судом. Кожному гарантується право на оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен 
має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звер-
татися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відпо-
відних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 
протиправних посягань [3].

В українській правовій науці чи не кожне дисертаційне дослідження певним чином стосується 
права на судовий захист. У той же час слід зважати на те, що теоретичне розуміння поняття «право 
на судовий захист» визначається лише з позитивістських начал — як формальне право на звер-
нення до суду, гарантоване державою через конституцію і законодавство. 

Однак вважаємо, що для визначення соціальної характеристики правосуддя і права на су-
довий захист у суспільстві загалом слід враховувати не лише позитивістський інструментарій, а 
й положення природного права. Зокрема, чи не найбільш прийнятним нині інструментарієм в 
українській правовій науці є принцип соціального натуралізму, започаткований О. Костенком. 
Відповідно до цього принципу основне питання юриспруденції може бути вирішено таким чи-
ном: у творенні права природа відіграє ту роль, що створює закони, які ми називаємо «законами 
природи», а люди відіграють ту роль, що надають «законам природи» соціальну форму, яку ми 
називаємо «законодавством» або «нормативно-правовими актами» [4, c. 59]. 

Для аналізу проблеми соціальної природи правосуддя слід передусім проаналізувати соціаль-
ну природу такого явища, як правосуддя. Правосуддя є державно-владною діяльністю, оскільки 
здійснюється спеціальними державними органами (чи організаціями, уповноваженими держа-
вою, як, наприклад, третейські суди) та забезпечується силою державного примусу, тому розгля-
дати правосуддя слід, безумовно, в контексті державно-владної діяльності. 

Відомим є вислів античного мислителя Сократа про те, що «державні закони — це те, що гро-
мадяни за спільною згодою написали, встановивши, що має робитися і від чого треба утримати-
ся» [5]. Мислитель недарма ставить спільну згоду, а не прояв влади правителя як одну з підвалин 
державних законів, адже при цьому зберігається презумпція добросовісного, а не зі страху перед 
покаранням, виконання закону. 

Аристотель вважав, що політичне суспільство спирається на однодумність громадян щодо доб-
рочесності. Держава — не спільність місця проживання, вона не створюється для запобігання 
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взаємних образ чи заради зручностей обміну. Звичайно, всі ці умови повинні бути для існування 
держави, але навіть разом узяті вони ще не гарантують появу держави; вона з’являється лише 
тоді, коли утворюється спілкування між сім’ями і родами заради спільного доброчесного життя 
[6, c. 53]. Таким чином, античні філософи сприймали державу як регулятора суспільних відносин, 
що мають базуватися на певній взаємній згоді сторін. 

Дж. Локк у праці «Два трактати про правління» зазначає, що «…хоча кожна людина, що всту-
пила в громадянське суспільство і стала членом якої-небудь держави, тим самим відмовилася від 
своєї влади карати злочини проти закону природи і здійснювати своє власне приватне правосуд-
дя, все ж разом із правом судити за злочини, яке вона передала законодавчій владі у всіх випадках, 
коли вона може звернутися до суду, вона дала право державі вживати її силу для виконання ви-
років держави у тих випадках, коли її до цього закличуть: адже ці вироки є її власними, оскільки 
вони винесені нею самою або її представниками» [7]. 

Ш.-Л. Монтеск’є вказує на те, що закони повинні змусити верхівку надавати правосуддя на-
роду. Всяка можливість обійти закон губить аристократію і наближає тиранію. У всі часи закони 
повинні приборкувати зарозумілість тих, кому належить панування [8].

Таким чином слід розглядати правосуддя не лише як суто державно-владну діяльність, спря-
мовану на вирішення конфлікту серед людей у суспільстві, а й прояв соціального договору між 
людьми всередині суспільства. Такий соціальний договір виникає на момент формування держа-
ви і має на меті убезпечення людей як від взаємної кримінальної сваволі, так і від зловживання з 
боку влади. 

Також слід зауважити, що з точки зору соціального закону правосуддя є діяльністю, що поля-
гає у врегулюванні того чи іншого конфлікту між людьми та/або їх об’єднаннями (юридичними 
особами, муніципалітетами, органами державної влади), на підставі такого принципу, як спра-
ведливість. 

Справедливість у контексті соціально-натуралістичного підходу до розуміння права має роз-
глядатись не як формальне дотримання встановлених законодавством правил і процедур, а як 
приведення конфліктних відносин між людьми (іншими особами), що суперечать соціальній 
природі, у природний стан. У контексті правосуддя це означає наявність таких важливих аспектів: 

1. Реституційна складова правосуддя — повернення сторін соціального конфлікту у стан, що 
існував до його виникнення, а у разі повної чи часткової неможливості такого повернення (на-
приклад, внаслідок знищення речі, яка є предметом спору у цивільному судочинстві) — забезпе-
чення еквівалентного відшкодування тій особі, права якої порушені;

2. Репресивна складова правосуддя — накладення на ту сторону соціального конфлікту, що 
призвела відносини між людьми (особами) у протиприродний стан, додаткових обмежень, 
обов’язків та нестатків, спрямованих на недопущення такої протиприродної поведінки в май-
бутньому. При цьому слід зважити на те, що репресія (кримінальне покарання, адміністративне 
стягнення тощо) має бути еквівалентною проступку та невідворотною, але при цьому економ-
ною. 

Реституційна складова правосуддя більшою (але не повною мірою) притаманна цивільному, 
господарському та адміністративному судочинству, а репресивна — кримінальному провадженню 
та провадженню у справах про адміністративні правопорушення. 

Складність ситуації в цьому контексті полягає у тому, що правосуддя здійснюється судами, 
тобто спеціальними органами державної (судової) влади, які складаються зі спеціальних посадо-
вих осіб — суддів. Будучи представниками органів влади, судді перебувають під впливом загаль-
них недоліків державного апарату. В Україні таким недоліком є перш за все прагнення держави 
максимально розширити сферу державного регулювання (адміністрування), замість зміцнення 
системи надання публічних (адміністративних послуг). Таким чином, у сучасних умовах судді (та 
інші представники держави, що беруть участь у правосудді) часто стають на захист інтересів дер-
жави (насправді — інтересів державного апарату), незважаючи на інтереси людини.

Іншою небезпекою в царині правосуддя є прагнення значної кількості суддів (прокурорів, 
слідчих тощо) отримати додаткові «бонуси» від своєї професії, що прямо заборонені чинним за-
конодавством. Маємо припустити, що такі бонуси (перш за все неправомірна вигода) є незакон-
ними і суперечать не тільки писаному праву, а й законам соціальної природи. 



481• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Нерсесян А. С. право на судовий захист у кримінальному провадженні: ціннісні аспекти

Громадянин (інша особа), опинившись у незнайомій йому сфері правосуддя, може стати жерт-
вою впливу цих факторів чи принаймні одного із них. Це врешті проявляється у нееквівалентних 
злочину покараннях, запобіжних заходах, проведенні слідчих та інших процесуальних дій із по-
рушенням прав громадян і юридичних осіб тощо. Саме для захисту від подібних посягань і існує 
система «стримувань і противаг» у сфері правосуддя. Особливо це актуально для кримінального 
провадження, що здійснюється на засадах, визначених Кримінальним процесуальним кодексом 
України (далі — КПК України).

Одним із принципів кримінального провадження є принцип процесуальної рівності сторін, 
який, зокрема, полягає у їх змагальності. Стаття 22 КПК України вказує, що кримінальне прова-
дження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною 
обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів за-
собами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права 
на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на 
реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом [9]. На практиці виконання 
згаданих правових приписів завжди викликає проблеми. 

У кримінальному провадження сторона захисту (підозрюваний/обвинувачений та його захис-
ник-адвокат) є стороною процесуальної протидії цілому апарату сторони обвинувачення. Вод-
ночас слід зауважити, що фактичні повноваження сторони обвинувачення зі збирання доказів і 
відстоювання своєї позиції на порядок вищі. Так, ч. 2 ст. 36 КПК України надає прокурору такі 
повноваження: 1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Ко-
дексом; 2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються 
досудового розслідування; 3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового 
розслідування; 4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановле-
ний прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших про-
цесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних ви-
падках — особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим 
Кодексом; 5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій відповідним оперативним підрозділам; 6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначе-
ному законом; 7) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 8) ініціювати перед 
керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведен-
ня досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених 
цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування; 9) при-
ймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закрит-
тя кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності 
підстав, передбачених цим Кодексом; 10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 
слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшу-
кових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно по-
давати слідчому судді такі клопотання; 11) повідомляти особі про підозру; 12) пред’являти цивіль-
ний позов в інтересах держави та громадян, які через фізичний стан чи матеріальне становище, 
недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні 
самостійно захистити свої права, у порядку, передбаченому цим Кодексом та законом; 13) затвер-
джувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обви-
нувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені 
клопотання; 14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності; 15) підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від 
підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення 
у порядку, встановленому цим Кодексом; 16) погоджувати запит органу досудового розслідуван-
ня про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно 
звертатися з таким клопотанням у порядку, встановленому цим Кодексом; 17) доручати органу 
досудового розслідування виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної дер-
жави про міжнародну правову допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти 
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повноту і законність проведення процесуальних дій, а також повноту, всебічність та об’єктивність 
розслідування у перейнятому кримінальному провадженні; 18) перевіряти перед направленням 
прокуророві вищого рівня документи органу досудового розслідування про видачу особи (екс-
традицію), повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи не-
обґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України чи законами України; 19) доручати органам досудового роз-
слідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 
за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) 
за запитом компетентного органу іноземної держави; 20) оскаржувати судові рішення в порядку, 
встановленому цим Кодексом.

Трохи вужчими (передусім у межах судово-процесуальної діяльності) є повноваження слід-
чого за ч. 2 ст. 40 КПК України. Нарешті, ст. 41 КПК України надає оперативним підрозділам 
(що фактично є допоміжним підрозділом сторони обвинувачення) органів внутрішніх справ, 
органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розсліду-
вань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, 
органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби 
України здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному 
провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оператив-
но-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного 
бюро України — за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури.

Всій цій потужній державній машині протистоїть сторона захисту, професійна складова котрої 
(адвокат-захисник) має лише один самостійний спосіб збирання доказів — адвокатський запит. 
Всі інші способи збирання доказів стороною захисту можливі лише шляхом подачі клопотань 
процесуальному опоненту — стороні обвинувачення, та подальшого його оскарження слідчому 
судді. 

Відтак судовий захист у кримінальному провадження повинен здійснюватися з урівноважен-
ням правової позиції сторін обвинувачення та захисту з їх реальними можливостями. Лише за цієї 
умови можливе реальне забезпечення принципу процесуальної рівності сторін у кримінальному 
провадженні. 
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нерсесян А. С. право на судовий захист у кримінальному провадженні: ціннісні аспекти
У статті аналізуються соціальні і філософські основи судового захисту в кримінальному проваджен-

ні. Визначено роль судового захисту в соціальній природі. Проаналізовано праці мислителів минулого 
і сучасності у сфері соціального договору як першооснови існування держави. Встановлено, що прин-
цип процесуальної рівності сторін є первинним у кримінальному провадженні. Визначено теоретичні 
та практичні проблеми у забезпеченні функціонування цього принципу. 

Ключові слова: суд, правовий захист, адвокат, прокурор, слідчий, процес.
 
нерсесян А. С. право на судебную защиту в уголовном производстве: ценностные аспекты
В статье анализируются социальные и философские основы судебной защиты в уголовном про-

изводстве. Определена роль судебной защиты в социальной природе. Проанализированы труды 
мыслителей прошлого и современности в сфере социального договора как первоосновы существова-
ния государства. Установлено, что принцип процессуального равенства сторон является первичным в 
уголовном производстве. Определены теоретические и практические проблемы в обеспечении функ-
ционирования данного принципа.

Ключевые слова: суд, правовая защита, адвокат, прокурор, следователь, процесс.

Nersesyan A. The right to judicial protection in criminal proceedings: value aspects
The author analyzes the social and philosophical foundations of judicial protection in criminal proceedings. 

The role of the judicial protection of social nature. Analyzed the works of thinkers of the past and the present in 
the field of the social contract as a fundamental principle of the existence of the state. It has been established that 
the principle of procedural equality of the parties is the primary in criminal proceedings. Defined theoretical 
and practical problems in the operation of this principle.

Key words: court, legal protection, lawyer, prosecutor, process.
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ФЕнОмЕнОлОГІЧнІ АСпЕКТИ  
пРАвОвИх ФОРм РЕАлІЗАЦІЇ  

ЕКОлОГІЧнОЇ ФУнКЦІЇ ДЕРЖАвИ

Проблематика функціонального призначення держави на будь-якому етапі її розвитку  
є однією з визначальних як у теорії держави і права, так і в практичному призначенні 

державної діяльності. Отримані результати наукових досліджень у зазначеному аспекті забез-
печують з’ясування характеру напрямів діяльності держави, що надає змогу визначити її кон-
цептуальну роль у розбудові громадянського суспільства і гармонійного співіснування його 
інституційних складових. Логічно, що теоретико-правове пізнання функцій держави має неза-
перечний зв’язок із з’ясуванням її сутності, змісту та призначення. Особливої актуальності це 
набуває в екологічному аспекті державної діяльності саме в сучасних умовах розвитку суспіль-
них відносин як на національному, так і міжнародному рівнях у процесі реалізації державою 
екологічної функції. 

Проблеми функціонального призначення держави були предметом наукового пошуку таких 
вітчизняних вчених, як О. Варич, О. Верник, С. Гусарев, О. Зайчук, М. Козюбра, А. Машков, 
Н. Оніщенко, О. Сурілов, А. Шевченко та ін. Деякі теоретичні аспекти екологічної функції дер-
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жави були досліджені В. Копєйчиком, В. Котюком, Ю. Оборотовим, В. Погорілком, Ю. Шемшу-
ченком та ін. Однак питання правових форм реалізації екологічних функцій держави ще не були 
предметом наукового аналізу.

М. Кельман та О. Мурашин, досліджуючи природу екологічної функції держави, стверджують 
про необхідність її реалізації в певних правових формах, адже її зміст становлять такі елементи, 
як державне керівництво і координація діяльності у царині охорони навколишнього природного 
середовища, оздоровлення і поліпшення його якості, регулювання природокористування, забез-
печення екологічної безпеки. За допомогою законодавства держава встановлює правовий режим 
природокористування, бере на себе зобов’язання перед своїми громадянами щодо забезпечен-
ня нормального середовища для їх належного існування [1, с. 97]. На нашу думку, така позиція 
є вельми актуальною саме для екологічної функції держави, яка має надзвичайно прикладний 
характер за своїм змістом. Тому належне практичне втілення екологічної функції держави в су-
часних умовах розвитку екологічної сфери суспільства цілком забезпечить екологічну безпеку 
та значне покращення навколишнього природного середовища, так би мовити, у всесвітньому 
масштабі, оскільки зміст і поширеність сучасної екологічної функції держави можливо визначати 
у масштабах планетарного характеру. 

Окрім цього, дослідження феноменологічних аспектів правових форм реалізації екологічної 
функції держави надасть змогу на теоретичному рівні:

• визначити сутнісні можливості сучасної держави як повноцінного і суверенного суб’єкта 
міжнародних відносин та її роль у процесі міжнародного співробітництва щодо гарантування, за-
безпечення і досягнення належного міждержавного співробітництва в екологічній сфері суспіль-
ства;

• з’ясувати закономірності організації та діяльності органів державної влади і посадових осіб, 
а також інших уповноважених суб’єктів, діяльність яких загалом спрямована на реалізацію еко-
логічної політики держави на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях у результаті здій-
снення екологічної функції держави;

• визначити особливості взаємодії різноманітних міждержавних інституцій, метою та 
формами діяльності яких є розробка основних засад універсальної екологічної політики су-
часних держав на міжнародному рівні та її впровадження у внутрішню екологічну політику 
держав;

• отримати нові ґрунтовні знання щодо теоретико-правових засад правових форм реалізації 
екологічної функції держави в контексті з’ясування її поняття, характерних рис, що забезпечить 
емпіричне пізнання діяльності сучасних держав в екологічній сфері;

• збагатити юридичну науку новими науковими підходами до розуміння правових форм реалі-
зації екологічної функції держави у світлі сучасних тенденцій розвитку держав і значного усклад-
нення екологічної ситуації загалом у всесвітньому вимірі;

• з’ясувати біполярність співпраці сучасних держав щодо розробки нових методів покращен-
ня екологічної ситуації на національному та міжнародному рівнях.

На нашу думку, до системи конструктивних ознак правових форм реалізації екологічної функ-
ції держави як самостійної юридичної категорії слід віднести такі:

1. Наявність системи уповноважених суб’єктів щодо реалізації екологічної функції держави на 
національному та міжнародному рівнях.

Зміст зазначеної ознаки, безумовно, передбачає систему органів держави, на які покладають-
ся всі повноваження щодо здійснення державної діяльності в екологічній сфері з метою належ-
ної охорони навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використан-
ня природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, що полягає, зокрема, у забезпеченні 
екологічних прав людини. Тобто наявність системи суб’єктного складу, що здатні повною мірою 
реалізувати екологічну функцію держави і досягти лише позитивних наслідків, спрямованих на 
забезпечення і гарантування прав громадян в екологічній сфері суспільства;

2. Наявність системи суб’єктів міжнародного характеру, які забезпечують реалізацію екологіч-
ної функції держави на міжнародному рівні.

Вагомість цих органів не потребує наукового обґрунтування, адже екологічна безпека людства 
є однією з найактуальніших проблем сучасності та всієї цивілізації. Саме цей фактор зумовив 
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участь у вирішенні екологічних проблем переважної більшості різних організацій міжнародного 
характеру. Значну роль серед таких суб’єктів, безумовно, відіграють міжнародні організації. На 
сьогодні кількість міжнародних організацій постійно зростає, головним чином, за рахунок орга-
нізацій, діяльність яких спеціально орієнтована на природоохоронну проблематику. Деякі з них 
спеціально створені для охорони навколишнього середовища, інші — виконують, поряд з інши-
ми функціями, окремі функції з його охорони [2];

3. Наявність системи обов’язкових юридично значущих дій, здійснених уповноваженими 
суб’єктами в процесі реалізації екологічної функції держави.

Зміст зазначеної ознаки правової форми реалізації екологічної функцій держави беззаперечно 
пов’язаний зі змістовним наповненням виокремленої попередньо ознаки, адже цілком законо-
мірним є те, що без наявності будь-яких суб’єктів неможливо говорити про здійснення певних 
дій, спрямованих на втілення як внутрішньодержавних, так і міжнародних напрямів діяльності 
держави, у тому числі й екологічних. Тому цілком логічним є характерний взаємозв’язок, тобто 
причино-наслідковий зв’язок між системою здійснених дій уповноваженими суб’єктами реаліза-
ції екологічної функції держави та настанням різних юридичних наслідків. Особливої вагомості 
це набуває в контексті характеристики системи юридично значущих дій, які здійснюють уповно-
важені суб’єкти в екологічній сфері. Вони у межах наданих їм повноважень зобов’язані реалі-
зовувати будь-який різновид правової діяльності в межах екологічної сфери суспільства, розпо-
чинаючи з моменту розробки і прийняття системи нормативних правових актів, їх виконання, 
здійснення нагляду за дотриманням екологічного законодавства і завершуючи поновленням по-
рушених екологічних прав громадян;

4. Наявність системи юридичних наслідків, що настають внаслідок (у процесі) реалізації еко-
логічної функції держави уповноваженими суб’єктами.

Характеризуючи зміст цієї ознаки, доцільно виходити з того, що термін «наслідок» за своїм 
етимологічним змістом являє собою те, що виходить або випливає із чого-небудь [3, с. 306]. 
Таке твердження логічно передбачає, що система будь-яких наслідків настає у результаті певної 
діяльності, тобто дії або бездіяльності тих чи інших суб’єктів. Таким чином, слід стверджувати, 
що юридичні наслідки являють собою певний результат, отриманий у процесі здійснення чи, 
навпаки, нездійснення певної діяльності суб’єктами права. Трансформуючи авторське бачення 
у контексті правової форми реалізації екологічної функції держави, доцільно зауважити, що 
юридичні наслідки являють собою певний результат, що настає у процесі дії чи бездіяльності 
уповноважених суб’єктів з реалізації екологічної функції держави; 

5. Правова форма реалізації екологічної функції держави характеризується визначеним ціле-
спрямованим змістом.

Сутність цієї ознаки, беззаперечно, зумовлюється природою та особливим змістом екологіч-
ної функції держави, яка полягає в належному здійсненні особливого напряму державної діяль-
ності щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального ви-
користання природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки, у тому числі забезпечення 
екологічних прав людини. Зважаючи на це, діяльність уповноважених суб’єктів із реалізації еко-
логічної функції держави як на міжнародному, так і на національному рівнях спрямовується на 
забезпечення екологічного добробуту і благополуччя населення, екологічної безпеки держави та 
міжнародного співтовариства загалом; 

6. Правова форма реалізації екологічної функції держави має об’єктивний характер. 
Характеристика зазначеної особливості правової форми реалізації екологічної функції дер-

жави зумовлена об’єктивними потребами розвитку суспільства, держави та рівнем їх еколо-
гічної безпеки, станом навколишнього природного середовища, а також станом екологічної 
ситуації на міжнародному рівні. Уявляється можливим, що об’єктивний характер залежить від 
перелічених факторів, які значно актуалізують та інтенсифікують здійснення екологічної функ-
ції держави на міжнародному й національному рівнях. Розуміння об’єктивності як важливої 
ознаки правових форм реалізації екологічної функції держави залежить від змістовного напо-
внення як екологічної функції держави, так і функцій держави загалом. Тому значний інтерес 
у цьому аспекті являє собою визначення функцій держави як таких, що відображають сутність 
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держави, виражають волю й інтереси людини і громадянина та підпорядковані вирішенню за-
вдань, що виникають перед державою і суспільством [4, с. 65]; 

7. Правова форма реалізації екологічної функції держави має систематичний характер.
Характеристика змісту виокремленої ознаки передусім зумовлена як позитивним, так і нега-

тивним станом екологічної ситуації, яка сьогодні існує в планетарному масштабі. Зважаючи на 
актуальність екологічного напряму державної діяльності на міжнародному та національному рів-
нях, значну увагу та зацікавленість з боку громадянського суспільства відносно належного стану 
навколишнього природного середовища та рівня екологічної безпеки саме циклічність здійснен-
ня роботи з цього напряму має значний рівень активізації на всіх ланках державного правління і 
з боку інституційних складових громадянського суспільства [5, с. 4];

8. Правова форма реалізації екологічної функції держави засновується на правових приписах.
Зміст зазначеної ознаки передбачає здійснення діяльності уповноваженими суб’єктами у 

межах повноважень, визначених нормами національного та міжнародного права та здійснення 
діяльності в межах чітко визначених процедур. Адже правова охорона і захист навколишнього 
природного середовища відображаються у законах та інших правових актах, що приймаються на 
міжнародному і національному рівнях. 

9. Правова форма реалізації екологічної функції держави має владно-організаційний характер.
Владно-організаційний характер як одна з основних ознак правових форм реалізації екологіч-

ної функції держави безпосередньо торкається державної діяльності, адже попередньо зазнача-
лося, що основними суб’єктами з реалізації екологічного напряму діяльності є органи державної 
влади. Тому, ґрунтуючись на їх юридичній природі, правовому статусі, можливо стверджувати, 
що вони покликані здійснювати державно-владну діяльність і приймати владні рішення з метою 
вирішення екологічних питань.

На думку В. Костицького, під час реалізації державою її екологічної функції в умовах перехід-
ного періоду роль державного управління і регулювання має стабільний характер та є, безсумнів-
но, об’єктивною [6, с. 167]. Таким чином, держава володіє необхідними засобами й можливостями 
мобілізації зусиль усіх організацій і громадян, і дійсно в змозі забезпечити захист навколишнього 
природного середовища; 

10. Правова форма реалізації екологічної функції держави має предметний характер.
Таким чином, предметна націленість правових форм реалізації сучасної екологічної функції 

держави має розгалужений характер і передбачає, що сучасний стан екологічних відносин пе-
редбачає охорону та захист навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів та їх відновлення, гарантування екологічної безпеки і благо-
получчя громадян та держав як на міжнародному, так і національному рівнях;

11. Правова форма реалізації екологічної функції держави має динамічний характер.
Динамічність правових форм реалізації функцій держави, у тому числі й екологічної функ-

ції, залежить від її об’єктивного змісту, який досліджувався нами попередньо, адже об’єктивно 
інтен сивний розвиток сучасного суспільства, зокрема такої сфери, як екологія, і є тим чинником, 
що забезпечує систематичність еволюції та розширення змісту екологічної функції, а тим самим 
зумовлює певну динаміку змісту правових форм реалізації екологічної функції держави. А тому 
вагомим фактором, що визначає певну видозміну правових форм реалізації функцій держави, 
певні позитивні і негативні зміни, які відбуваються у державі та в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства [7, с. 64–60].

Будучи категоріями рухливими, за словами М. Бухтєрової, правові форми розвиваються і змі-
нюються разом із державним життям, економічними, соціальними, політичними, ідеологічними 
та іншими відносинами у суспільстві [8, с. 22].

Таким чином, враховуючи зазначені позиції та підходи вчених у сфері теорії держави і права 
щодо розуміння правових форм реалізації функцій держави та їх ознак, спираючись на власне ро-
зуміння проблематики правових форм реалізації функцій держави загалом та екологічної функ-
ції держави цілком, правомірним, на нашу думку, є обґрунтування такого визначення правових 
форм реалізації екологічної функції держави.

Правові форми реалізації екологічної функції держави — це визначений нормами права по-
рядок здійснення однорідної за своїм змістом юридично значущої діяльності системи суб’єктів 
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національного та міжнародного характеру з реалізації екологічної функції держави, спрямованої 
на охорону навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання 
та поновлення природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки суспільства на міжнарод-
ному та національному рівнях.
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николюк Д. А. Феноменологічні аспекти правових форм реалізації екологічної функції держави
У статті визначено особливості екологічної функції сучасної держави, її значення на національному 

та міжнародному рівнях. Досліджено значення феноменологічних аспектів правових форм реалізації 
екологічної функції держави. До системи їх конструктивних ознак віднесено наявність уповноваже-
них суб’єктів держави і міжнародних організацій, системи юридичних наслідків, реалізації означеної 
функції, визначений цілеспрямований зміст, об’єктивний, систематичний характер, заснованість на 
правових приписах, владно-організаційний предметний характер, динамічне спрямування.

Ключові слова: держава, функції держави, екологічна функція держави, правові форми реалізації 
функцій, право.

николюк Д. А. Феноменологические аспекты правовых форм реализации экологической функции го-
сударства

В статье определены особенности экологической функции современного государства, ее значение 
на национальном и международном уровне. Исследовано значение феноменологических аспектов 
правовых форм реализации функции государства. В системе их конструктивных признаков выделено 
наличие уполномоченных субъектов государства и международных организаций, систему юридичес-
ких последствий, реализации исследуемой функции, целенаправленное содержание, объективный, 
систематический характер, основаность на правовых приписаниях, властно-организационный, 
предметный, динамический характер.

Ключевые слова: государство, функции государства, экологическая функция государства, правовые 
формы реализаций функций, право.

Nykolyuk D. Phenomenological aspects of the legal form of implementation of ecological functions of the state
In the article the features of ecological functions of the modern state and its importance to the national and 

international levels. Investigated mentioned phenomenological aspects of the implementation of environmental 
legal forms of state functions. The system design features include the presence of authorized state actors and 
international organizations, the system of legal consequences, the implementation of the abovementioned 
functions defined targeted content, objective, systematic, zasnovanist on the laws on legal requirements, 
organizational power-substantive nature, dynamic direction.

Key words: state, state functions and ecological function of the state, legal forms of functions, right.
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ТЕлЕОлОГІЧнИЙ АСпЕКТ вЧЕннЯ  
пРО ФУнКЦІЇ ТРУДОвОГО пРАвА

Питання про функції трудового права в сучасних умовах не тільки не втрачає своєї особливої 
актуальності, а й привертає зростаючу увагу як з погляду загальнотеоретичної проблемати-

ки, так і галузевої правової специфіки. 
Це не випадково і причин тому багато, кожна з яких може становити самостійний об’єкт на-

укового аналізу.
Системозабезпеченню трудового права як галузі сприяють багато чинників, серед яких — 

принципи, аксіоми, презумпції, фікції, мета, завдання трудового права та ін. 
Вплив цих чинників на зміст норм трудового права та на трудове право загалом неоднаковий. 

Сукупну дію найбільш важливих із них найчастіше називають викликами. Зворотна реакція тру-
дового права на економічні, політичні, соціальні, світоглядні виклики як дія норм (застосування) 
створює об’єктивну основу для подальшого розвитку самостійного вчення про функції трудового 
права, особливо в контексті постановки питання про мету трудового права в цілому.

Постановка питання про мету в праві є новою. Представники загально-теоретичної науки пра-
ва і сьогодні уважно ставляться, наприклад, до позиції Р. фон Ієринга з цього питання [1], виявля-
ючи певну послідовність висновків та критичних оцінок [2; 3]. 

Услід за теорією права [4; 5] питання про мету було поставлено у трудовому праві [6]. Однак 
вирішального впливу на розвиток науки трудового права це не мало.

Проте сучасна правова наука інтересу до питання про мету трудового права не втратила [7–9].
Перед тим як зробити спробу визначити роль та місце питання про мету у вченні про функції 

трудового права слід зробити декілька загальних зауважень. 
Незважаючи на фактично столітній досвід активного дослідження поняття «функція права», 

на сьогодні він не дозволяє констатувати наявність єдиного погляду на цю проблему [10, с. 53].
Факт залишається фактом — у науці трудового права відсутній єдиний підхід до питання про 

функції, незважаючи на те, що історія його дослідження має тривалий період і пов’язана з імена-
ми найвідоміших учених — представників науки трудового права.

Найсерйозніші зміни суспільного життя поставили на порядок денний нові проблеми, у тому 
числі у сфері праці: явище безробіття, тіньова зайнятість, диспропорції в оплаті [11], бідність 
тощо. Чи зможе трудове право сформувати відповідний «відгук» на виклики сьогодення залежить 
від того, як розуміти співвідношення між «викликом» та «відгуком», і від того, наскільки уявлення 
про те, наскільки адекватні форми реакції на виклики тощо, реалізовані у теорії права.

Особливу важливість у такому контексті має контроль регулюючого впливу норм трудово-
го права на трудові відносини, що, власне кажучи, і передбачає розвиток сучасного вчення про 
функції трудового права. 

На фоні відставання теоретичного забезпечення вчення про функції від динаміки розвитку 
трудових відносин, актуальність питання про усунення тих перешкод до піднесення вчення про 
функції на рівень сучасних вимог до правового регулювання посилюється.

Слід констатувати той факт, що у деяких науках вчення про функції має особливе місце і спе-
ціальне позначення. Так, наука про функції органів людського організму іменується «фізіологією 
людини», або «фізіологією». Таку назву вчення про функції трудового права (наприклад, «фізіо-
логія» трудового права), беручи за основу його етимологію, можна використати лише образно.
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Перефразовуючи визначення функцій, запропоноване Д. Жюліа, як комплексу операцій, че-
рез які проявляється будь-яке життя (органічне, фізичне, соціальне) [12, с. 486], функції трудово-
го права можна описати як прояв його «життя».

Ідея підкреслити у такий спосіб аспект «життя», а по суті буття трудового права, є доволі кон-
структивною.

При цьому слід розуміти, що питання не у тому, як назвати, а в тому, щоб на основі пізнання 
трудового права як явища знайти той потенціал методологічного оновлення, який би забезпечив 
подальший розвиток трудового права при збереження та ефективному використанні теоретико-
методологічного наукового надбання.

Основу існуючих юридичних визначень, як правило, становить переклад латинського слова 
«functio» — виконання, діяльність, обслуговування [13, с. 48]. Цей доволі традиційний спосіб ви-
значення функцій трудового права також слід вважати більш образним, аніж виявом онтологічної 
сутності трудового права.

Буквальний переклад, який випливає з латинського перекладу визначення функцій трудово-
го права як діяльності трудового права з ефективного упорядкування і врегулювання відносин, 
пов’язаних із використанням здібності людини до праці, шляхом встановлення та реалізації за 
основними напрямами норм права, не може не викликати критику.

У науці трудового права перевага надається розумінню функцій трудового права як основних 
напрямів його впливу на суспільні відносини, що відображають службове призначення права в 
житті суспільства і виступають як проявом його сутності [14, с. 67].

При кожному з підходів до визначення поняття функцій трудового права більшою чи меншою 
мірою проявляється одна методологічна особливість, яка в нинішніх умовах може оцінюватись як 
недолік. Йдеться про те, що при очевидності похідного характеру явища функції трудового права 
запропоновані визначення не дають уявлення про те, що є змістовною основою функцій, тим 
«генератором» їх ролі та значення, а врешті-решт смислу їх існування.

Разом із тим такий генеруючий базовий елемент у системі трудового права існує. Він є почат-
ком логічного «ланцюжка» механізму правового регулювання трудових відносин: «Цілі [трудово-
го права] — напрями [впливу норм (функції)] — стан [трудових відносин]».

Розгляд питання про функції трудового права передбачає безпосередній зв’язок мети та 
результатів дії норм трудового права. Цей зв’язок доволі часто порушується, про що свідчить, 
наприклад, зростаюча кількість функцій трудового права. При цьому виокремлення самостій-
ного напряму впливу норм трудового права на трудові відносини слід вважати позитивним з 
точки зору його пізнання. Однак наслідком цього процесу є проблема пов’язаності окремих 
функцій трудового права між собою. У протилежному випадку системна єдність галузі пору-
шується.

Які б функції не пропонувалися для обґрунтування, усі вони, передбачаючи реалізацію окре-
мих та умовно самостійних завдань, генетично пов’язані метою (або цілями), досягнення яких 
повинно забезпечувати реалізацію трудового права.

Метою цієї статті є аналіз тих положень науки трудового права, зокрема вчення про функції 
трудового права, які виявляють роль мети як самостійного елемента механізму правового регулю-
вання трудових відносин та його влив на розвиток трудового права загалом.

Сьогодні, при збільшенні самостійних об’єктів впливу на трудові відносини, вже народилася 
«легковажна» тенденція зростання кількості функцій, реальні наслідки чого ще не були предме-
том критичної оцінки.

Передбачається, що на питання про те, чи має значення кількість функцій, про що свідчить 
поява нових функцій або втрата старих, та чи не втрачається при цьому службова роль трудового 
права, і на інші подібні питання, повинні бути знайдені відповіді.

Тенденція розширення кількості функцій настільки сильна, що розгляд тільки двох функцій (ви-
робничої і захисної) може викликати докір щодо відсутності комплексності класифікації [15, с. 100].

Ще в науці радянського трудового права виокремлювали такі спеціально-юридичні функції: 
виробничу, економічну, управлінську, захисну, виховну. У широкому і вузькому сенсі розглядала-
ся соціальна функція. Як самостійний об’єкт розглядалися політична функція (політико-демон-
страційна), компенсаційна функція.
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Досі у наукових підходах поширене твердження про наявність ідеологічної функції трудового 
права, яку з погляду філософської складової трудового права можна віднести до прояву міфоло-
гічної, а не власне наукового світогляду.

Для конкретизації дії норм трудового права на трудові відносини в усіх сенсах доцільно від-
різняти напрям цього впливу. Оскільки норма і ставлення розглядаються як самостійні об’єкти, 
нехай умовно, але все ж самостійні, розвиток зв’язку між ними може розглядатися у різних напря-
мах. Праворозуміння є тією сферою, яка безпосередньо відображає вектор зазначеного напряму. 
Так, напрям впливу розвивається від норми до відносин, що повністю відповідає позитивістсько-
му праворозумінню.

Через «призму» соціологічної школи зв’язок між нормами і трудовими відносинами виникає 
в протилежному напрямку. Можна стверджувати, що в такому випадку трудове право реалізує 
одну (!) мету — забезпечення максимальної відповідності між трудовими відносинами як причи-
ною і нормою, як наслідком. У такому випадку в основі методології вчення про функції трудового 
права лежить логіка, а вирішальне значення набувають техніко-юридичні питання.

Тенденція збільшення кількості функцій проявляє найпотужніший пракселогічний потенціал, 
який несе в собі вчення про функції трудового права. 

Проте це виявляє еклектику в постановці завдань, відсутність відповідності між цілями і зав-
даннями трудового права при формулюванні функцій, існування подекуди протиріччя між окре-
мими завданнями та, як наслідок, породжує втрату практичного сенсу при визначенні основних 
напрямів впливу норм трудового права.

Такий висновок ґрунтується, з одного боку, на твердженні про те, що немає жодної галузі пра-
ва, що не впливала б на систему відносин, регулюючи та охороняючи їх [16, с. 775]. З другого боку, 
трудове відношення не може розглядатись як дискретний прояв організаційного, захисного або 
іншого змісту.

У цьому зв’язку зберігає свою очевидну перевагу, завдяки об’єктивності і методологічній 
обґрун тованості, визначення функцій, вказане вище і дане в свій час А. Пашковим. Перевага по-
лягає в тому, що службова роль безпосередньо відображає мету (або цілі) трудового права.

Однак серед учених, очевидно через простоту підходу, сформувалася думка, що простіше фор-
мулювати нові завдання, ніж стверджувати особливості «старих» у сучасних умовах реалізації 
мети. У зв’язку із цим навряд чи знайдуться заперечення щодо твердження про те, що процес 
формулювання завдань не може бути нескінченним, оскільки збільшення рано чи пізно призведе 
до вказаного вище протиріччя між собою та/або цілями, втрати цінності та службової ролі.

Уникнути такої ситуації дозволить аксіологічний підхід до розвитку вчення про функції, що пе-
редбачає його вихід на новий рівень осмислення ціннісної природи трудового права, у тому числі 
пошук шляхів реалізації завдання встановлення балансу інтересів учасників трудового відношення.

Слід вказати, що розвиток трудового права як соціонормативного феномену дозволяє говори-
ти про те, що баланс інтересів учасників трудових відносин може розглядатися тільки як завдан-
ня, підпорядковане більш «високим» цілям трудового права.

При цьому шляхи реалізації цього наукового завдання можуть бути такими. Перший, який 
вже реалізується у теорії трудового права, — перехід на більш абстрактний рівень дослідження 
функцій через дослідження соціального призначення трудового права. З подібної «абстрактної 
висоти» питання про конкретні напрями впливу на трудові відносини стає особливо актуальним, 
а будь-яка загальна прийнятність повинна бути критично переосмислена.

Другий шлях передбачає максимальне встановлення і опис інтересів кожного з учасників тру-
дових відносин. Пошук повинен враховувати не тільки економічне (майнове) становище учас-
ників цих відносин, а й особистісний та організаційний стан. При цьому увагу повинні привер-
тати як спільні інтереси учасників трудового відношення, що об’єктивно формуються внаслідок 
функціонування суспільної організації праці, так і особисті інтереси, які можуть мати суперечли-
ву спрямованість, що породжуються насамперед суспільним поділом праці.

Третій шлях збільшення аксіологічної обґрунтованості вчення про функції трудового права 
передбачає безумовну «ув’язку» функцій між собою на підставі спільності мети трудового права. 
Це знімає нагальність вирішення питання про зростаючу кількість функцій, оскільки незалежно 
від цього дозволить забезпечувати досягнення цілей.
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Панасюк О. Т. Телеологічний аспект вчення про функції трудового права

З урахуванням викладених вище положень, що характеризують онтологічний, праксеологіч-
ний та аксіологічний аспект вчення про функції трудового права, слід звернути увагу на телеоло-
гічну зумовленість функцій трудового права.

Оскільки функції мають службову роль (соціальну цінність тощо) трудового права, то вказівка 
на існування нових функцій передбачає наявність його нових завдань, і не ставить під сумнів сис-
темну єдність трудового права як галузі.

Вказівка на нові цілі з неминучістю несе в собі доказ зміни службової ролі. Логіка подальшого 
розвитку не може виключати зміни сутності трудового права і, відповідно, перетворення трудо-
вого права в явище, йому не протиставляється. Збереження при цьому найменування не повинно 
вводити в оману.

На думку про виникнення подібної ситуації наводять негативні прояви фактичного стану тру-
дових відносин, з опису яких починається кожне сучасне наукове дослідження, кількість яких 
тільки збільшується з кожним роком. У деяких випадках це свідчить про відсутність будь-якого 
впливу норм трудового права. Так, ринкова риторика в науці трудового права має відображення 
у завданнях трудового права, обов’язковою умовою формулювання яких є несуперечливість ці-
лям (меті). Однак при такій виправданій популярності «ринкової риторики» в науці трудового 
права, хотілося б виключити можливість перетворення трудового права в нову сутність, подібну 
employment law [17, с. 197–207], через зазначені вище причини. 

Таким чином, яку б підставу для критики не давало це припущення, об’єктивність діалектич-
ного заперечення поки що не спростована, а тому роль функцій трудового права як його запере-
чення (нові завдання, сформовані поза метою трудового права, заперечують існування трудового 
права), виключити неможливо. Відповідно, підвищення уваги дослідження мети трудового права 
значною мірою унеможливлює подібну ситуацію.
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панасюк О. Т. Телеологічний аспект вчення про функції трудового права
Одним із важливих чинників функціонування трудового права є його мета. Вона є системоза-

безпечуючим фактором виникнення і функціонування трудового права. Формулювання мети су-
часного трудового права відноситься до наукової сфери, її дослідження засновується на загальній 
методології, яку відображає спеціальна телеологічна концепція. Мета трудового права має безпо-
середній вияв у функціях трудового права. Зміна завдань трудового права не повинна суперечити 
його меті.

Ключові слова: мета у праві, телеологія, функції трудового права, класифікація функцій трудового 
права.

панасюк О. Т. Телеологический аспект учения о функциях трудового права
Одним из важных факторов функционирования трудового права является его цель. Цель являет-

ся системообеспечительным фактором возникновения и функционирования трудового права. Фор-
мулирование цели современного трудового права относится к сфере науки, ее исследование должно 
основываться на общей методологии, отражающейся в специальной телеологической концепции. 
Цель трудового права имеет непосредственное проявление в функциях трудового права. Изменение 
задач трудового права не должно противоречить его цели.

Ключевые слова: цель в праве, телеология, функции трудового права, классификация функций тру-
дового права.

Panasyuk O. Teleological aspect of the theory of Labour law functions
One of the essential factors for the functioning of Labour law is its purpose. The purpose (objectives) are 

systemproviding factor of Labour law functioning. The purpose formulation and formation of modern Labour 
law reffers to the scientific sphere. Objectives research of Labour law shall be based on general methodology, 
which reflects special teleological concept. The purpose of Labour law has a direct demonstration of the Labour 
law functions. Changing tasks of Labour law should not contradict its purpose.

Key words: objectives in law, teleology, Labour law functions, classification of Labour law functions.
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нА вИЩУ ОСвІТУ

Докорінні зміни, що відбуваються у сфері вищої освіти, мають на меті підвищення якості під-
готовки спеціалістів до рівня конкурентоспроможності з випускниками зарубіжних універ-

ситетів. Головним перспективним завданням ми визначаємо забезпечення доступності якісної 
освіти, що має відповідати вимогам інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України на 
шляху формування громадянського суспільства та правової держави.



493• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту

Модернізація української вищої освіти в сучасних соціально-економічних умовах потребує 
переорієнтації системи вищої освіти на вирішення основного завдання сучасної освіти — підго-
товку людей, що здатні швидко та успішно адаптуватися в умовах ринкової економіки, прий мати 
правильні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях. У сфері професійної діяльності лежить 
завдання підготовки компетентного спеціаліста. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» 
(далі — Закон) «компетентність — це динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, які є результатом навчання у вищому навчальному закладі за відповідною освітньою про-
грамою та підставою для присвоєння кваліфікації» [1]. 

У зв’язку з цим одним із напрямів модернізації вищої освіти є удосконалення технологій про-
фесійної освіти, форм управління якістю вищої освіти, засобів та методів контролю та забезпе-
чення якості вищої освіти. 

На необхідність досліджень у цій сфері вже неодноразово наголошували вітчизняні науковці, 
зокрема вчені у сфері теорії держави і права, конституційного права та державного управління: 
С. Богачов, В. Боняк, Л. Головій, С. Григанська, Т. Лукіна, С. Майборода, Н. Ракша, К. Рома-
ненко, які визначали певні аспекти якості освіти та правових гарантій її забезпечення. Аналіз 
сучасного стану проблеми забезпечення якості вищої освіти вказує на її багатофакторність та не-
достатню вивченість.

Особливої актуальності якість вищої освіти набуває у зв’язку з Законом, в якому основними 
завданнями у сфері вищої освіти були визначені: забезпечення сталого розвитку держави шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу шляхом створення умов для освіти про-
тягом життя, міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у європейській 
простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій націо-
нальної вищої школи. Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону ці цілі планується досягнути шляхом гармонійної 
взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з метою забезпечення стійкого 
соціально-економічного розвитку держави; збереження і розвитку системи вищої освіти та підви-
щення якості вищої освіти тощо. 

Отже, одним із найбільш перспективних завдань нашої держави за Законом є саме забезпечен-
ня якості вищої освіти, що визначається як рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти [1]. 

Якість освіти, незважаючи на багатоманітність її дефініцій, є одним із найважливіших еле-
ментів як самої освіти, так і всієї системи освіти. У першому відношенні, з одного боку, якість 
освіти є органічною характеристикою цілі освітньої діяльності, з другого — одним із головних 
елементів змісту результату цієї діяльності. У другому відношенні (якість як елемент системи 
освіти) поняття «якість освіти» взаємодіє з кожним структурним елементом цієї системи: від 
здобувача освіти (якість навчання, самоосвіти) і науково-педагогічного працівника (якість ви-
кладання) до органів управління (якість управління освітою, нормотворчості, освітньої політи-
ки) [2, c. 14]. 

Законом також дано дефініцію цьому поняттю у взаємозв’язку з поняттям якості освітньої 
діяльності: «Якість вищої освіти — рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших ком-
петентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти», а також: 
«Якість освітньої діяльності — рівень організації навчально-виховного процесу у вищому на-
вчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної 
вищої освіти та сприяє створенню нових знань» [1]. 

На основі аналізу законодавства хочемо запропонувати таку дефініцію поняття «якість вищої 
освіти» — це показник освітньої діяльності або освітніх послуг, що характеризують за різними 
критеріями здатність та реалізацію задоволення замовників освітніх послуг в отриманні вищої 
освіти, яке відповідає рівню, стандартам, направленості та освітнім програмам, які необхідні для 
їх заявлених потреб.

Якість вищої освіти залежить від таких факторів: потенційних можливостей освітнього про-
цесу, потенціалу викладачів та студентів, інформаційно-методичного потенціалу, фінансування 
вищої освіти, освітньої, наукової та інноваційної активності учасників освітнього процесу. Саме 
з цього і можна зробити певні висновки щодо якості вищої освіти, тобто освітня діяльність буде 
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оцінена як якісна, якщо: система оцінки якості освіти у виші розроблена, прийнята та функ-
ціонує; інформація про якість освіти використовується для аналізу, підготовки та прийняття 
управлінських рішень, викладацька діяльність періодично оцінується «експертною комісією»; 
організація навчального процесу відповідає стандартам вищої освіти щодо певної спеціальності; 
використовуються сучасні інформаційні технології; функціонує система підвищення якості ви-
кладацької діяльності; кращі випускники залучаються до науково-педагогічної діяльності через 
систему аспірантури; підтримуються тісні зв’язки з випускниками та підприємствами, на яких 
вони працюють; в наявності ідеальний нормативно-правовий механізм, який стимулює фінан-
сову діяльність вишу; всі викладачі займаються науково-дослідною діяльністю; студенти мають 
можливість займатися науковими дослідженнями під керівництвом викладачів; результати на-
укових досліджень регулярно публікуються у зарубіжній та вітчизняній науковій періодиці; забез-
печена матеріально-технічна база та позабюджетне фінансування; забезпечено здобувачів базами 
практики та їх розширення.

З точки зору правової діяльності задля розвитку сучасної системи вищої освіти і, як наслідок, 
для підвищення якості вищої освіти та інвестиційної привабливості цієї сфери, необхідно: підви-
щити роль громадянських інститутів в управлінні вищою освітою; сформувати загальнодержавну 
систему оцінки якості вищої освіти; створити умови для академічної мобільності здобувачів ви-
щої освіти; законодавчо забезпечити рівень фінансування освітніх програм відповідно до потреб 
економіки; створити умови для інноваційного розвитку вищої освіти; знизити інвестиційні ри-
зики капіталовкладень в освітню сферу через розвиток інститутів управління освітньою сферою; 
підвищити якість управління освітніми установами. 

У сучасних умовах задля підвищення якості діяльності вищих навчальних закладів необхід-
но здійснити перехід від управління освітніми установами до управління освітніми програмами. 
Внаслідок цього такі управлінські функції, як контроль, фінансування та оцінка якості діяль-
ності повинні використовуватися саме щодо освітніх програм [3]. Після прийняття Закону цим 
повинно займатись новостворене Національне агентство з якості вищої освіти, що реалізоване на 
принципах співпраці вищих навчальних закладів, роботодавців та студентського самоврядуван-
ня; саморегулятивності та незалежності, що якраз і повинно втілювати головні принципи грома-
дянського суспільства у сфері вищої освіти. Саме воно і здійснюватиме головні способи держав-
ного гарантування якості вищої освіти: ліцензування навчального закладу, розроблення освітніх 
стандартів та акредитацію спеціальностей. 

Проте крім перерахованих способів і гарантій якості вищої освіти необхідно також відзначити 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що здійснюється безпосередньо вищим 
навчальним закладом чи його структурним елементом. Головна ціль вищого навчального закла-
ду — виховання успішних високооплачуваних професіоналів. А успіх чекає тільки на того, хто 
отримані знання в університеті може використовувати на практиці та в повсякденному житті. 
Тобто студенти, крім отримання повноцінного пакету знань, повинні отримати навички практич-
ної діяльності ще під час навчання. 

Найбільш загальним критерієм якості вищої професійної освіти та наукових досліджень вишу 
є та користь, яку вони в підсумку приносять державі, суспільству й особистості.

Зміст, структуру і методику вищої освіти, на нашу думку, повинні визначати не формальні кон-
цепції бакалавра і магістра, а цільова установка на високу якість професійної підготовки компе-
тентного і конкурентоспроможного на внутрішньому та міжнародному ринку праці спеціаліста, 
кваліфікація якого відповідає соціальним очікуванням і загальносвітовим тенденціям розвитку 
вищої професійної освіти: фундаменталізації, спеціалізації, інтернаціоналізації. На нашу думку, 
було б доцільно доручити досвідченим методистам розробку навчально-методичного супроводу 
освітнього стандарту як керівництва для викладачів і студентів з формування заявлених компе-
тенцій. Критерієм якісної вищої освіти має бути не кількість випускників вищих навчальних за-
кладів, а їх затребуваність на ринку праці і найбільш повна самореалізація у професійній діяль-
ності.

Якість освітнього процесу, як встановлено педагогічною наукою, визначають у комплексі та-
ких чотирьох факторів: 1) організаційно-педагогічний вплив викладача; 2) здатність до навчання 
студентів; 3) навчальний матеріал; 4) час (тривалість) навчання [4, c. 227]. 
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На основі цього для успішного формування стандартних компетенцій майбутніх спеціалістів 
у вишах необхідно зробити такі нововведенення: кожен факультет повинен розробити власні 
навчальні плани, що відповідатимуть їх спеціалізації; провести збільшення годин проходження 
практики та організувати літні стажування у спеціалізованих фірмах і підприємствах; зменшити 
кількість нефахових предметів й адаптувати всі гуманітарні дисципліни до фахового нахилу; 
проводити курси підвищення кваліфікації (іноземна мова, інформаційні технології); залучення 
студентів до наукової діяльності кураторами груп; збільшити кількість предметів спеціалізації 
та дослідити, ким може працювати випускник після отримання спеціалізації; замінити держіс-
пити на бакалавраті бакалаврським дипломом, ввести у дипломних роботах дослідницьку час-
тину; викладати частину дисциплін на магістратурі іноземною мовою, запрошувати для цього 
іноземних фахівців.

Для інноваційного навчання характерне використання методів прогнозування, моделювання 
та проектування у професійній діяльності, розвиток уяви, акцентування уваги на можливі труд-
нощі і проблеми в професійній сфері та на альтернативні способи їх вирішення. Іншою особли-
вістю інноваційного навчання є приєднання студента до співпраці та участь у процесі прийняття 
професійно і соціально значущих рішень.

Найбільш важливим вважаємо якість освіти спрямувати на забезпечення потреб економіки 
та роботодавців. Тому необхідно розробляти освітні програми з урахуванням інтересів підпри-
ємств-роботодавців, які зацікавлені в молодих спеціалістах, що мають не тільки необхідний набір 
професійних знань, вмінь та навичок, а й тих, що володіють необхідними професійними характе-
ристиками і здатні до входження у професійне середовище та виконання професійної діяльності 
на високому рівні.

Реалізація запропонованої моделі при підготовці молодих спеціалістів дозволить забезпечити 
практико орієнтовані потреби роботодавців, з одного боку, та буде забезпечувати комплексний 
розвиток особистості студента — з другого, за рахунок інтеграції таких складових: якості додат-
кової освіти студентів, наукової діяльності вишів, матеріально-технічних ресурсів, задоволеності 
студентами освітнім процесом, що націлений на практику.

Вважаємо за необхідне провести реформування вищої освіти, але потрібно це здійснювати по-
слідовно та системно. Також необхідно всі ці зміни закріпити в законодавстві чи, як мінімум, у 
нормативних актах Міністерства освіти і науки України.

Одним із найважливіших важелів у системі забезпечення якості вищої освіти є нормативно-
правове середовище, сформованість і реальність правових основ буття і повсякденної освітньої 
діяльності, що саме й становлять правову цивілізованість і правову культуру. 

На сучасному етапі розвитку суспільства необхідною є взаємодія інститутів правової держа-
ви та громадянського суспільства, що функціонують у вищих навчальних закладах, з ослаблення 
розповсюдження правового нігілізму серед студентів та майбутніх спеціалістів. Окрім правової 
культури ціллю якості вищої освіти є закріплення їх взаємозв’язку з патріотичним, трудовим, 
екологічним та іншими видами виховання на загальних морально-етичних засадах. 

Кожна країна зацікавлена в наявності висококваліфікованих фахівців. Численними дослі-
дженнями доведено, що благополуччя людей безпосередньо пов’язане з їх освіченістю [5]. 
Підвищення рівня якості вищої освіти не лише стосується економічного аспекту функціо-
нування держави, відкриває для студентів і викладачів нові можливості обміну досвідом із 
розвинутими країнами, а й є фундаментом національної безпеки та побудови громадянського 
суспільства.
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пряміцин в. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту
У статті розглядаються якість вищої освіти, її способи реалізації та гарантії забезпечення. Вказано, 

що забезпечення доступності якісної вищої освіти є однією з передумов розвитку громадянського сус-
пільства в Україні. Основу нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти передбачено За-
коном України «Про вищу освіту». Основним способом забезпечення якості вважаємо інтеграцію ви-
щої освіти, наукових розробок та практичної діяльності. Державно-правове забезпечення якості вищої 
освіти здійснюється Національним агентством з якості вищої освіти через процедури ліцензування, 
затвердження стандартів вищої освіти та акредитації спеціальностей. Найбільш загальним критерієм 
якості вищої освіти є та користь, яку вона у підсумку приносить державі, суспільству й особистості.

Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, стандарт, гарантії, забезпечення якості. 

прямицин в. Ю. Обеспечение качества высшего образования как главный принцип права на высшее 
образование

В статье рассматриваются качество высшего образования, его способы реализации и гарантии 
обеспечения. Указано, что обеспечение доступности качественного высшего образования являет-
ся одной из предпосылок развития гражданского общества в Украине. Основу нормативно-право-
вого обеспечения качества высшего образования предусмотрено Законом Украины «О высшем об-
разовании». Основным способом обеспечения качества считаем интеграцию высшего образования, 
научных разработок и практической деятельности. Государственно-правовое обеспечение качества 
высшего образования осуществляется Национальным агентством по качеству высшего образования 
через процедуры лицензирования, утверждения стандартов высшего образования и аккредитации 
специаль ностей. Наиболее общим критерием качества высшего образования является та польза, ко-
торую она в конечном счете приносит государству, обществу и личности.

Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образования, стандарт, гарантии, обеспе-
чение качества.

Pryamitsyn V. Ensuring the quality of higher education as the main principle of the right to higher education
This article discusses the quality of higher education, its methods and implementations guarantees. Indicated 

that providing access to quality higher education is a prerequisite for the development of civil society in Ukraine. 
The basis of regulatory quality assurance provided by the Law of Ukraine «On Higher Education». The main 
method of quality assurance consider the integration of higher education, scientific research and practice. Public 
legal quality assurance by the National Agency for Quality Assurance in Higher Education through licensing 
procedures, approval of higher education and accreditation specialties. The most common criterion for the 
quality of higher education consider the benefits that it will eventually bring the state, society and the individual.

Key words: higher education, quality of higher education, standard, warranty, quality assurance.



497• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 •

Росік Т. В. Судова практика судів загальної юрисдикції та її роль у правотворчості в сучасних умовах…

 УДК 340.142+340.134 
Тетяна Володимирівна Росік,

здобувач відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України

СУДОвА пРАКТИКА СУДІв  
ЗАГАльнОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  

ТА ЇЇ РОль У пРАвОТвОРЧОСТІ  
в СУЧАСнИх УмОвАх ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв 

УКРАЇнИ

Судова практика як загальнотеоретичне явище має складний і багатоаспектний характер, що 
обумовлює дискусійність розуміння її ролі у сфері правотворчості. З огляду на це нині є вкрай 

важливим на доктринальному рівні концептуалізувати питання ролі судової практики судів за-
гальної юрисдикції відповідно до правової реальності сьогодення. Тому вважаємо за доцільне 
проаналізувати особливості правового регулювання судової практики в контексті її впливу на 
правотворчість і визначити практичні особливості її впливу на правотворчу діяльність в Україні. 

Історія розвитку правового регулювання діяльності судів загальної юрисдикції та статусу су-
дових актів у частині їх правотворчого аспекту бере свій початок з моменту проголошення неза-
лежності України. Загалом ми можемо стверджувати, що таке правове регулювання мало непо-
слідовний характер й остаточно не визначило ролі практики судів загальної юрисдикції у сфері 
правотворчості. Слід одразу зазначити, що починаючи з 1991 р. законодавчо статус актів судів 
загальної юрисдикції не закріплювався як правотворчий, відповідно, і діяльність судів загальної 
юрисдикції не визнавалася правотворчою. Найбільшу дискусію викликала діяльність Пленуму Вер-
ховного Суду України (далі — ВСУ) та статус його постанов. Закон від 5 червня 1981р. № 2022-Х 
«Про судоустрій України», що з подальшими змінами діяв до 1 червня 2002 р., закріплював, що 
ВСУ вивчає та узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз’яснення 
судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді су-
дових справ. Керівні роз’яснення Пленуму ВСУ визнавалися обов’язковими для судів, інших ор-
ганів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз’яснення (абзац 3 ч. 1 ст. 40) [1]. 
Саме обов’язковий статус таких роз’яснень надає привід для дискусії та порівняння їх із право-
творчими актами, що встановлюють загальнообов’язкові норми поведінки. Тому і діяльність 
Пленуму ВСУ деякі вчені визначали як правотворчу.

Реалізація анонсованої у 2001 р. «малої судової реформи» нормативно скасувала такий статус 
постанов Пленуму ВСУ [2]. Із набуттям чинності Закону України від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ 
«Про судоустрій України» обов’язковий статус постанов Пленуму ВСУ не був поновлений [3]. 
Тому законодавець у цьому Законі фактично залишив це питання для вирішення у подальшій 
роботі правотворців, що, на переконання деяких учених, було так званою прогалиною у право-
вому регулюванні [4, с. 2]. Однак у той же час підпорядкованість суддів виключно закону (а не 
роз’ясненням Пленуму ВСУ) ставала основою реалізації конституційного принципу незалеж-
ності суддів [5, с. 27–31]. І самі законодавчі вимоги, які ставилися до діяльності судді, не перед-
бачали обов’язок керуватися у діяльності актами Пленуму ВСУ (ч. 1 ст. 14 та ч. 6 ст. 14). 7 липня 
2010 р. був прийнятий новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [3], в якому було 
значно оновлено правове регулювання питань судоустрою та правового статусу суддів. Окремі 
положення цього Закону стосуються питань ролі судової практики у правотворчості. Законода-
вець традиційно пішов шляхом закріплення окремих повноважень пленумів вищих судів у сфері 
правотворчості. Так, відповідно до ч. 2 ст. 36 вказаного Закону Пленум Вищого спеціалізованого 
суду наділений повноваженням щодо затвердження Регламенту Пленуму [6] як акта локальної 
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нормотворчості. Окрім того, при вищих спеціалізованих судах України діють науково-консульта-
тивні ради, положення про які також затверджують пленуми відповідних вищих спеціалізованих 
судів, які за своєю суттю є актами локальної нормотворчості, а сама така діяльність пленумів — 
локальною нормотворчістю (наприклад, постанови Пленуму Вищого господарського суду Украї-
ни від 10 липня 2014 р. № 4 та від 25 лютого 2013 р. № 2) [7; 8]. 

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 
(далі — ВССУ), хоч формально і не наділений повноваженнями, які стосуються права направлен-
ня конституційного подання до Конституційного Суду України (далі — КСУ), в той же час він на-
ділений правом звернутися до ВСУ із відповідним проханням. Наприклад, згідно з Постановою 
Пленуму ВССУ від 17 жовтня 2014 р. № 12 було затверджене звернення до ВСУ про направлення 
до КСУ конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень п. 13 ч. 2 
ст. 3, п. 5 ч. 7 ст. 3, пп. 2 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень, а також частин 3, 9, 10 ст. 3 у 
частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, пе-
редбаченої ч. 4 ст. 1 Закону України від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII «Про очищення влади» [9]. 
Отже, Пленум ВССУ може ініціювати процес, результат якого матиме відповідне правотворче 
значення. Однак варто наголосити, що практика його діяльності свідчить про те, що він звер-
тається до КСУ не лише шляхом відповідного звернення до ВСУ, а й шляхом безпосереднього 
звернення із конституційним поданням до КСУ [10]. 

У статті 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» уточнюється правовий статус Пле-
нуму ВСУ, в тому числі і в питаннях, які стосуються правотворчості. Зокрема, закріплювалися 
безпосередні правотворчі повноваження у частині затвердження Регламенту Пленуму ВСУ, що 
фактично відповідає засадам локальної правотворчості, результатом якої є локальний норма-
тивний акт — Регламент. На сьогодні Пленумом ВСУ затверджено відповідний Регламент [11]. 
Окрім того, його повноваження поширюються і на законопроекту діяльність у частині того, що 
він наділений повноваженнями відносно надання висновків щодо проектів законодавчих актів, 
які стосуються судової системи та діяльності ВСУ. Таким чином, на розгляд Пленуму ВСУ можуть 
бути надані відповідні законопроекти, відносно яких він надає висновки, які стають частиною 
супровідної законопроектної документації, однак у той же час вони не матимуть обов’язкового 
характеру. Наприклад, Постановою Пленуму ВСУ від 25 квітня 2014 р. № 5 затверджено Висно-
вок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів” (про скасування щомісячного довічного грошового утримання суддів)» (реєстраційний 
№ 4572 від 26 березня 2014 р.) [12], в якому надана оцінка законопроекту, визначено його пере-
ваги і недоліки, надані рекомендації щодо вдосконалення. Для здійснення цих повноважень За-
коном України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено створення Науково-консультативної 
ради при ВСУ, яка створюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попе-
реднього розгляду проектів постанов Пленуму ВСУ стосовно надання висновків щодо проектів 
законодавчих актів та з інших питань діяльності ВСУ, підготовка яких потребує наукового забез-
печення (ст. 46). Окрім того, він має право приймати рішення про звернення до КСУ з питань 
конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Кон-
ституції та законів України. У цьому випадку ми можемо говорити про можливість ініціювання 
відповідної діяльності КСУ, результати якої стосуватимуться питання правотворчості. На сьо-
годні КСУ за всю історію його функціонування розглянуто і прийнято відповідні рішення за 32 
конституційними поданнями Пленуму ВСУ, що стосувалися питань конституційності законів та 
інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України [13]. 
Як приклад можна назвати і досить резонансне конституційне подання Пленуму ВСУ до КСУ 
щодо відповідності Конституції України положенням п. 6 ч. 1, пунктів 2, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 3 Закону 
України від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII «Про очищення влади» [14]. Це конституційне подання 
прийняте до розгляду КСУ [15]. 

У той же час слід звернути увагу на те, що органи судочинства не позбавлені права звертати-
ся до суб’єктів правотворчості або суб’єктів нормопроектування із відповідними правотворчими 
пропозиціями. Як приклад наведемо зміст Постанови Пленуму ВСУ від 11 квітня 2014 р. № 1, 
якою було затверджено пропозиції ВСУ Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України 
з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України [16]. Окрім того, 
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Пленум Вищого адміністративного суду України у 2014 р. виявив таку правотворчу ініціативу, під-
готував і схвалив пропозиції до Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань 
підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України, де висловив свою позицію 
щодо змісту окремих положень законопроекту, яким пропонується внести зміни до Конституції 
України [17].

Також слід звернути увагу і на повноваження зборів суддів, що являють собою зібрання суд-
дів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності та прий мають 
колективні рішення з питань, які обговорюються. Ці збори можуть бути скликані на рівні будь-
якого суду України, на яких може бути прийняте рішення щодо звернення із пропозиціями сто-
совно питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
які зобов’язані розглянути ці пропозиції та дати відповідь по суті. Ці пропозиції можуть мати 
і правотворчий характер (наприклад, ініціювання зміни законодавства або висловлення своєї 
думки щодо пропонованих законодавчих змін тощо). Окрім того, положеннями Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів» безпосередньо закріплено, що збори суддів можуть обгово-
рювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції 
щодо вдосконалення такої практики і законодавства, вносити свої пропозиції на розгляд вищого 
спеціалізованого суду та ВСУ (частини 6 і 7 ст. 115). Таким чином, їх повноваження пов’язані 
з ініціативами щодо вдосконалення законодавства, однак із такими пропозиціями збори суддів 
звертаються до вищого спеціалізованого суду або до ВСУ.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» було уточнено і правовий статус судді ВСУ, 
який відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40 наділяється повноваженнями щодо аналізу судової практики, 
можливості внесення у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та 
його застосування (такі пропозиції суддя має право вносити на розгляд Пленуму ВСУ) [3]. Проте, 
на наше переконання, законодавчо доцільно було б стимулювати всіх суддів судів загальної юрис-
дикції виявляти ініціативу щодо інформування керівництва судів про виявлені недоліки чинного 
законодавства України та вносити свої пропозиції щодо їх усунення. 

Таким чином, можемо підсумувати, що чинне законодавство України питання статусу судової 
практики, актів пленумів вищих спеціалізованих судів та Пленуму ВСУ остаточно не встановлює, 
і не надає їм статусу загальнообов’язковості. Однак все ж таки окремі положення законодавства, 
що стосуються повноважень пленумів вищих спеціалізованих судів та Пленуму ВСУ, Науково-
консультативної ради, зборів суддів, статусу суддів ВСУ, тією чи іншою мірою закріплюють участь 
вказаних суб’єктів у правотворчій діяльності.

Узагальнюючи проаналізовані доктринальні погляди на питання ролі практики судів загальної 
юрисдикції та правового статусу актів судових органів, вважаємо, що:

1) судова практика судів загальної юрисдикції як коло законодавчо визначених повноважень 
не має правотворчого характеру, оскільки на сьогодні відповідно до законодавства України жод-
ний суд загальної юрисдикції України не наділений правотворчими повноваженнями. Тому ді-
яльність судів загальної юрисдикції не має правотворчого характеру;

2) судова практика судів загальної юрисдикції як коло актів, що приймаються вказаними 
судами відповідно до законодавства України, не визнані правотворчими актами, не наділені 
загальнообов’язковим статусом і не мають неперсоніфікованого характеру дії. Тому результати 
діяльності судів загальної юрисдикції не мають статусу правотворчих актів;

3) судова практика як процес діяльності судів загальної юрисдикції не є різновидом правотвор-
чого процесу, не поділяється на стадії правотворчого процесу. Тому вона за своїми процесуальни-
ми властивостями не має правотворчого характеру. 

Варто констатувати, що практика правотворчості в Україні є такою, що пов’язана із діяльністю 
судів загальної юрисдикції, яка й не має відповідного статусу правотворчості. 
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Росік Т. в. Судова практика судів загальної юрисдикції та її роль у правотворчості в сучасних умовах 
інтеграційних процесів України

Автором проаналізовано наукові підходи до розуміння ролі судової практики судів загальної юрис-
дикції. Здійснено критичний аналіз чинного законодавства України в частині правового регулювання 
судочинства та статусу судових актів. Визначено правотворчу роль судової практики судів загальної 
юрисдикції України. Розкрито особливості взаємодії судової практики та правотворчості. Доведено 
змінний характер ролі судової практики судів загальної юрисдикції. Визначено перспективи розвитку 
судової практики в контексті її впливу на правотворчість України. 

Ключові слова: юридична практика, судова практика, правотворчість, функції судової практики, 
роль судової практики, суди загальної юрисдикції.
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Селіванов О. А. Конституціоналізація адміністративного права: від теорії до практики

Росик Т. в. Судебная практика судов общей юрисдикции и ее роль в правотворчестве в современных 
условиях интеграционных процессов Украины

Автором проанализированы научные подходы к пониманию роли судебной практики судов общей 
юрисдикции. Осуществлен критический анализ действующего законодательства Украины касательно 
правового регулирования судопроизводства и статуса судебных актов. Определена правотворческая 
роль судебной практики судов общей юрисдикции Украины. Раскрыты особенности взаимодействия 
судебной практики и правотворчества. Доказано изменчивый характер роли судебной практики судов 
общей юрисдикции. Определены перспективы развития судебной практики в контексте ее влияния на 
правотворчество Украины.

Ключевые слова: юридическая практика, судебная практика, правотворчество, функции судебной 
практики, роль судебной практики, суды общей юрисдикции.

Rosik T. Judicial practice of courts of general jurisdiction and its role in lawmaking in modern conditions of 
integration processes in Ukraine

The author analyzes the scientific approaches to understanding the role of judicial practice of courts of 
general jurisdiction. It carried out a critical analysis of the current legislation of Ukraine in the regulation of 
the judiciary and the status of judicial decisions. Defined law-making role of jurisprudence of courts of general 
jurisdiction of Ukraine. The features of interaction of judicial practice and law-making. Proved variable nature 
of the role of the judicial practice of courts of general jurisdiction. The prospects of judicial practice in the 
context of its impact on Ukrainian law-making.

Key words: practice of law, judicial practice, law-making, the function of judicial practice, role of judicial 
practice, courts of general jurisdiction. 
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Харківської обласної держадміністрації

КОнСТИТУЦІОнАлІЗАЦІЯ  
АДмІнІСТРАТИвнОГО пРАвА:  

вІД ТЕОРІЇ ДО пРАКТИКИ

Останнім часом спостерігається активна позиція конституційного правосуддя приділяти увагу 
і впливати на конституціоналізацію адміністративно-правової сфери регулювання суспіль-

них відносин. Це проявляється у встановленні балансу між публічним і приватним правом, що 
вказує на особливість самого предмета в цих сферах правової системи і виявленні підвищеної 
концентрації державно-правових методів регулювання, що не може не зачіпати приватноправову 
самостійність прав і свобод людини та громадянина.

Цільове призначення конституціоналізації пов’язано з реальним досягненням суспільних 
вимог — забезпечити верховенство Конституції України, яка має стати «живим правом» для со-
ціальної реальності. Отже, конституціоналізація — це не лише загально визначена концепція 
верховенства Конституції України та її охорона як умова гармонізації всієї правової системи, а й 
найважливіша мета реальної побудови правової держави. Цінність конституціоналізації як шлях 
до «живої Конституції» особливо стосується адміністративного права як галузі публічного пра-
ва, оскільки є можливість чітко визначити мету здійснення конституційного контролю за актами 
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органів влади й відібрати потрібний нормативний матеріал для критики й усунення невідповід-
ності норм законів Конституції України. Використання конституціоналізації у досягненні адміні-
стративного права передбачає конституційне порівняння найглибшого рівня, яке пов’язано з по-
няттям tertium comparations, що передбачає визначення або вибір абстрактного стандарту, з яким 
порівнюються висновки проведеного дослідження норми адміністративного права. У сучасний 
період, як свідчить аналіз рішень Конституційного Суду України (далі — КСУ) (як і інших су-
дів конституційного контролю країн європейського Союзу (далі — єС)), такими стандартами 
в адміністративному праві є права і свободи людини, людська гідність, заборона свавілля влади, 
свобода слова, суверенітет народу, конституційні гарантії тощо. Це вимагає уважно ставитися до 
конституціоналізації як інструменту дієвості й ефективності адміністративного права у встанов-
ленні конституційно-правового порядку і режиму демократизації, який повинна захищати дер-
жава. У такому розумінні конституціоналізація для реалій державного і суспільного життя забез-
печує також сприйняття верховенства права не лише як конституційний принцип, а й як дієвий 
метод досягнення універсальності права взагалі, що пов’язано з його цінністю — nullumcrimen sin 
lege (обов’язкова сила Конституції України і законів).

Як аргумент у широкому значенні конституціоналізації для адміністративного права (якнай-
більш поширеної сфери публічного регулювання) слід звернути увагу на те, що М. Вебер називав 
фіктивним конституціоналізмом, коли дається шлях дійсному конституціоналізму, при якому на-
віть політичні інститути (парламент, глава держави, уряд) підкоряються верховенству права.

Застосування конституціоналізації як головного напряму застосування конституційної юрис-
дикції (КСУ) передбачає приділяти більшу увагу можливостям проводити аналіз конституційнос-
ті норм адміністративного права під час розгляду конституційних звернень суб’єктів права, які 
відчувають серйозні труднощі у правозастосуванні й особливо під час вирішення судових спорів 
адміністративною юрисдикцією.

Характеризуючи конституціоналізацію як багатоаспектне явище, важливо зазначити, що 
воно дає нам уявлення про зв’язок Конституції України з реаліями життя. Конституціоналізація 
адмі ністративного права дає всі підстави спиратися на доктрину, яка доводить, що теорія адміні-
стративного права має предмет, який включає управлінське право (право управління), а теорія 
державного управління за змістом правовідносин вказує на структурні, соціологічні характерис-
тики управління та управлінську діяльність, її зміст, методи, форми тощо [1, с. 16]. Отже, кон-
ституційний контроль охоплює своїми повноваженнями аналіз юридичного аспекту проблеми, 
не торкаючись управління як комплексне, єдине утворення, що діє як виконавча влада. Ці пояс-
нення не випадкові, оскільки КСУ не торкається питань, які стосуються оцінок конституційності 
управлінської діяльності з позицій доцільності, ефективності, соціального ефекту, корисного для 
суспільства. Тим більше предмет законності встановленого у правових формах управління та його 
процедур не входить до питань перевірки їх конституційності.

Характерним прикладом у здійсненні конституційного контролю за чітким визначенням 
ознак предмета є правова позиція КСУ у Рішенні від 27 грудня 2009 р. № 35-рп/2009, якою було 
визначено: «Уряд України як орган державної влади, який реалізує соціально-економічну політи-
ку держави та здійснює управління об’єктами державної власності, наділені повноваженнями, які 
дають йому можливість бути стороною колективних трудових спорів (конфліктність) на націо-
нальному рівні і брати участь у вирішенні на цьому рівні питань, визначених законом» [2, с. 160]. 
Отже, конституціоналізація у цьому випадку означає конкретизацію правового (соціального) ста-
тусу суб’єктів правовідносин через виявлення їх конституційної природи. Конституційне право з 
притаманною йому аксіологічною системою покликано давати відповідь на питання про належну 
організацію державного і суспільного життя, зокрема щодо адміністративно-правових відносин 
у сфері державного управління (виконавчої влади), маючи потенціал встановлення такого поряд-
ку взаємовідносин політичної та економічної влади, при якому виконавча влада повинна діяти у 
напрямі загальносуспільних інтересів, а адміністративно-правове регулювання було обумовлено 
конституційними принципами і цінностями щодо прав і свобод людини.

Особливістю такого правового явища, як конституціоналізація є застосування принципу кон-
ституційного контролю, коли з приводу адміністративно-правових обставин у громадян із держа-
вою виникають такі спори. Судочинство повинно забезпечити їм рівні процесуальні права, коли 
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відкрито конституційне провадження і особа допускається до правосуддя. За правилами розгляду 
конституційного звернення конституційний нормоконтроль забезпечує виділення процесуальної 
особи, яка набуває статус належного заявника. Відповідно, КСУ повинен реагувати як суб’єкт 
реалізації спеціальної функції держави — «конституційного охоронця», і тому М. Бондар (суд-
дя КС РФ) цілком слушно наголосив на його функціональній та інституційній характеристиці, 
вказавши, що він проявляє себе більше ніж суд. Позиція цього видатного вченого-конституціо-
наліста яскраво проявилася у понятійному аспекті, коли він зазначив: «Без перебільшення можна 
стверджувати, що жодна з гілок влади, в тому числі і споріднена — судова, не любить конституцій-
ний суд. Це і зрозуміло, адже він є, по суті, судом над владою» [3, с. 94]. Звідси цілком зрозуміло, 
що громадяни, як правило, намагаються реалізувати в КСУ останню надію поновлення своїх прав 
і відповідно до Конституції України досягнення принципу справедливості. Але суб’єкти владних 
повноважень, коли йдеться про конституційний розгляд їх актів у порядку нормоконтролю, зо-
всім не відчувають захоплення від таких процесів, і тому домагаються, щоб у справах приймалися 
«відмовні ухвали», яких сьогодні більше, ніж рішень предметного розгляду. Про це свідчать офі-
ційні дані з сайту КСУ за 2013–2014 рр., що у сфері адміністративно-правових відносин не може 
сприйматись як ефективна діяльність органу конституційного правосуддя (таких ухвал за цей пе-
ріод налічується 147, а підсумкових рішень — тільки 19). Наведемо один приклад, коли КСУ 9 ве-
ресня 2014 р. виніс Ухвалу № 78-у/2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у 
справі за конституційним зверненням громадянки Новоселової Н. В. щодо офіційного тлумачен-
ня окремого положення другого речення ч. 3 ст. 49, положення ч. 2 ст. 144 Конституції України, 
мабуть, незважаючи на суспільну важливість конституційного звернення. Адже цілком доречним 
було б проведення конституційного нормоконтролю відносно раніше прийнятих законів щодо 
медичної реформи Верховною Радою України. Чи не тому Парламентом 23 лютого 2014 р. була 
висловлена категорична позиція у Законі № 772-VII «Про введення мораторію на ліквідацію та 
реорганізацію закладів охорони здоров’я». Коли держава не забезпечувала дотримання консти-
туційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання і чиновники 
Уряду намагалися зруйнувати досить вразливу систему закладів охорони здоров’я населення, хто 
як не КСУ мав би скорегувати неконституційні акти спрямовані проти інтересів громадян. 

Ухвала про відмову, яку ми згадували вище, практично викреслила з порядку проваджень КСУ 
предмет соціального захисту населення, що знаходиться також далеко і від застосування прин-
ципу конституційності. Отже, не маючи на меті зупинятися на критичних підходах до практи-
ки конституційного правосуддя, наше завдання полягає в іншому — привернути увагу до знач-
ного ресурсу конституційного контролю добиватися конституційності актів правової системи, 
яку можна значно покращувати засобами конституційного правосуддя. Рішення конституційної 
юрисдикції не створюють нових норм, а дають можливість розглядати їх як засіб удосконалення 
(чистоти) правової системи.

Критерій конституційності має потужну і широку перспективу, оскільки тільки КСУ в змозі 
виявляти конституційні моделі організації у різних сферах суспільних відносин, прогалини і 
дефекти у правовому регулюванні і водночас, як вважають самі судді, знаходити тенденції і нові 
явища розвитку конституційних відносин. Проте навряд чи можна сприймати завищену вимогу 
до КСУ, коли вчені-конституціоналісти вважають його генератором вироблення законодавства 
[4, с. 6]. У зв’язку з цим варто ще раз наголосити, що практика конституційного правосуддя 
об’єктивує як формально-юридичну природу та соціальну сутність адміністративно-правових 
інститутів і відносин, адже конституційність як засіб універсального підходу до кожної право-
вої норми законів дозволяє КСУ досягти не тільки виявлення протиріч у звичайних актах, а й 
визнавати їх такими, які суперечать Конституції України і підпадають під «заборону застосу-
вання» (lex perfekta).
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Селіванов О. А. Конституціоналізація адміністративного права: від теорії до практики
У статті обґрунтовується концепція впливу конституційного контролю на виявлення неправових 

(неконституційних) актів адміністративного регулювання, які опиняються у сфері застосування кон-
ституційного правосуддя. Розкривається його роль як інструментального інституту у забезпеченні вер-
ховенства Конституції України, охорони її принципів і цінностей, з’ясовуються обставини і чинники, 
які допомагають встановлювати сучасні підходи до основних тенденцій теоретичного і практичного 
характеру, що гармонізує з Конституцією України сучасне законодавство, яке опиняється у сфері кон-
кретного конституційного нормоконтролю. Автор поставив завдання висловити власну позицію на 
процес конституціоналізації щодо найпершої умови охорони Конституції України.

Ключові слова: конституційний контроль, верховенство Конституції України, конституціоналіза-
ція, охорона Конституції України. 

Селиванов О. А. Конституционализация административного права: от теории к практике
В статье обосновывается концепция влияния конституционного контроля на выявление в адми-

нистративном праве неправовых (неконституционных) актов, которые оказались в сфере применения 
полномочий конституционного правосудия. Раскрывается роль конституционного правосудия как 
инструментального института в обеспечении верховенства Конституции Украины, охране ее принци-
пов и ценностей, исследуются обстоятельства и факторы, которые помогают находить современные 
подходы к исследованию основных тенденций теоретического и практического характера, что гармо-
низирует современное законодательство с Конституцией Украины, дает возможность применять для 
этого конституционный нормоконтроль. Автор поставил задачей показать свою собственную позицию 
относительно процесса конституционализации как первого условия охраны Конституции Украины.

Ключевые слова: конституционный контроль, верховенство Конституции Украины, конституцио-
нализация, охрана Конституции Украины.

Selivanov O. Constitutionalization of administrative law: from a theory to practice
In the scientific article the concept of an impact of constitutional review on the detecting of unconstitutional 

acts of administrative regulation that appear in the sphere of constitutional justice is justified. Its role as an 
instrumental institute in the providing of the supremacy of the Constitution, protection of its principles and 
values is revealed, the circumstances and factors which help to establish modern approaches to the main 
tendencies of theoretical and practical character are investigated, this is harmonizing the modern legislation 
with the Constitution, which (legislation) finds itself in a particular constitutional review. The author has set a 
task to express his own position on the process of constitutionalization, as the very first term of protection of the 
Constitution of Ukraine. 

Key words: constitutional control, supremacy of the Constitution, constitutionalization, protection of the 
Constitution of Ukraine.
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пРИнЦИп пЕРІОДИЧнОСТІ  
У БЮДЖЕТнОмУ пРАвІ УКРАЇнИ  

в КОнТЕКСТІ ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

Бюджетне законодавство за весь час незалежності нашої держави зазнавало неодноразових 
змін як глобального, так і суто технічного характеру. Це свідчить про потребу в удоскона-

ленні механізмів правового регулювання бюджетних відносин, які повсякчасно видозмінюють-
ся під впливом економічних, політичних, соціальних факторів. Відтак основними завданнями 
у контексті удосконалення норм бюджетного права є формування системи бюджетно-правово-
го регулювання, при якому будуть встановлені чіткі зв’язки між різними нормами, сформовані 
науково вивірені та структуровані конструкції, що, у свою чергу, дозволить уникати прогалин у 
законодавстві та забезпечуватиме ефективне управління бюджетними ресурсами. Виконання та-
кого завдання потребує вивчення усіх проблем, які виникають на практиці при застосуванні норм 
бюджетного права, і найперше питання, яке потребує всебічної уваги, є питання про вихідні заса-
ди бюджетного-правового регулювання, тобто бюджетно-правові принципи. Традиційно у теорії 
фінансового права як принцип бюджетного права розглядається принцип періодичності, який 
характеризує строковість дії бюджетно-правових норм. При цьому підписання Угоди про асоціа-
цію між Україною і європейським Союзом (далі — єС) ставить перед законотворцями завдання 
переглянути діючу систему законодавства на предмет її відповідності нормам європейської спіль-
ноти, та здійснити гармонізацію діючих норм із нормами та принципами європейського права. 
Бюджетне законодавство у цьому контексті є вкрай цікавим для дослідження, зважаючи на те, що 
воно визначає порядок наповнення і використання публічних фондів коштів кожної держави та 
єС. Враховуючи це, видається цікавим та актуальним розглянути застосування принципу періо-
дичності у бюджетному праві України з огляду на євроінтеграційні наміри нашої держави.

Безсумнівно, питання принципів у праві є предметом наукового інтересу більшості науковців, 
які вивчають проблеми правового регулювання як з позицій теорії права, так і з позицій практич-
ного застосування наукових результатів своїх досліджень. Тому зазначимо, що питанням принци-
пів у цілому присвячені як праці дослідників ХХ ст., так і праці сучасників. Так, характеристику 
принципів, на яких має базуватися публічна фінансова діяльність, здійснювали такі відомі укра-
їнські вчені, як Л. Воронова, М. Кучерявенко, Т. Латковська, О. Лукашев, О. Музика-Стефанчук, 
С. Ніщимна, О. Орлюк та ін. Також варто відзначити спеціально галузеві дослідження у меж-
ах фінансового права, здійснені дослідниками щодо окремих видів фінансових відносин, а саме: 
О. Башняк, А. Коваленко, Ю. Пустовіт, М. Старинським, І. Ярмак та ін.

Метою дослідження є визначення особливостей принципу періодичності у бюджетному праві 
України, а також характеристика основних його проявів у бюджетно-правовому регулюванні.

Оскільки питання з’ясування змісту принципів права, правового регулювання, окремих «про-
цесів» у межах публічної фінансової діяльності є доволі популярним серед дослідників, хоча і зо-
всім не простим як може здатися на перший погляд, ми не будемо окремо на ньому зупинятися у 
межах цього дослідження. Зауважимо лише, що у контексті цієї статті під принципами бюджет-
ного права розуміємо системоформуючі керівні засади, які створюють належні передумови для 
реалізації прав та обов’язків суб’єктів бюджетних відносин, основоположні ідеї, які задають бю-
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джетно-правовому регулюванню напрямок розвитку, є базою для формування взаємоузгодженої 
системи бюджетно-правових норм, та забезпечують використання єдиних підходів у правозасто-
суванні [1; 2].

При тому, що змістовні характеристики принципів фінансового права є досить подібними, 
саме принцип періодичності трактується по-різному майже усіма представниками науки фінан-
сового права, що вивчають питання бюджетно-правового регулювання.

Так, Л. Воронова розглядає періодичність як особливість бюджетних правовідносин, яка по-
лягає у тому, що всі відносини, які виникають на основі закону про Державний бюджет України, 
діють один період — в Україні з 1 січня по 31 грудня [3, с. 115]. О. Орлюк термін «періодичність» 
застосовує до розмежування бюджетно-правових норм за часом їхньої дії, говорячи про те, що 
норми, які мають періодичний характер, містяться у щорічних актах про бюджет, що затверджу-
ються представницькими органами, та у нормативно-правових актах, котрі приймаються орга-
нами виконавчої влади для їх забезпечення [4, с. 221]. Усталене у європейському бюджетному 
законодавстві розуміння строковості дії норм бюджетного права відображає у своїй праці С. Ні-
щимна, вирізняючи серед принципів бюджетного процесу не принцип періодичності, а принцип 
щорічності розроблення і прийняття бюджетів усіх рівнів, який має на меті забезпечити планомір-
ний розвиток країни та своєчасність фінансово-правового регулювання. При цьому автор звертає 
увагу на специфіку конституційних норм деяких країн, згідно з якими бюджет може затверджува-
тися на декілька років або деякі норми бюджету можуть діяти різний за проміжком час [5, с. 221]. 
Погоджуючись із трактуванням щорічності у розрізі бюджетного процесу, все ж вважаємо, що у 
контексті бюджетного права має йтися саме про принцип періодичності з огляду на те, що за-
значений термін дії бюджетно-правових норм (один рік) є занадто коротким для забезпечення 
мети планомірного розвитку країни. Крім того, вважаємо, що має йтися не про планомірність 
розвитку, а про забезпечення стратегічних і тактичних цілей розвитку держави, адже планомір-
ність дуже важко співставити із будь-яким строком дії правових норм, а визначення стратегічних 
і тактичних цілей у кожній публічній сфері дозволяє говорити про прогнозні строки їх досягнен-
ня та конкретно визначені проміжки часу, протягом яких мають здійснюватися та фінансуватися 
відповідні заходи для їх втілення у життя. І такі проміжки часу не можуть бути обмежені строком 
у один рік, вони можуть бути як більшими, так і меншими. 

У деяких джерелах наводиться думка про принцип щорічної періодичності, який розгля дається 
через сукупність двох елементів: 1) бюджет готується і затверджується протягом певного періоду 
часу; 2) бюджет діє протягом певного періоду часу, за який збираються доходи і здійснюються 
витрати (виконання бюджету) [6, с. 180]. Запропонований підхід в українській фінансово-право-
вій думці розмежовується через застосування термінів бюджетного циклу та бюджетного періоду 
відповідно. 

У спеціальному дослідженні принципів бюджетного права Ю. Пустовіт надає власне бачення 
досліджуваного принципу і вживає термін «циклічність», під яким розуміє те, що бюджетний пе-
ріод для всіх бюджетів, які утворюють бюджетну систему України, становить один календарний 
рік [6, с. 61], таким чином також пов’язуючи його саме із бюджетним процесом. Однак наведене 
трактування принципу циклічності видається занадто звуженим, адже у теорії фінансового права 
окрім поняття бюджетного періоду застосовується також поняття бюджетного циклу, яке харак-
теризує період формування проекту бюджету, його складання, розгляду та затвердження з ураху-
ванням пільгових строків. Крім того, окремо розглядається так званий рахунковий період, який 
включає бюджетний період і пільгові строки. У розрізі такого усталеного академічного розуміння 
бюджетного циклу важко підтримати позицію щодо ототожнення циклічності та щорічності у 
регулюванні бюджетних відносин. Втім, варто підтримати тезу щодо характеристики дії бюджет-
но-правових норм протягом конституційно визначеного періоду. 

В іноземних джерелах принцип періодичності розглядається як принцип публічного (держав-
ного) бюджетування, який також розглядається у декількох контекстах: 

1) витрати повинні здійснюватися протягом специфічного періоду часу [8, с. 30], таким чином, 
цей принцип використовується для характеристики інституту витрат бюджету, однак не враховує 
дохідну складову цього фонду коштів; 

2) бюджет повинен покривати фіксований проміжок (період) часу, як правило, в один рік, 
і процес виконання бюджету повинен здійснюватися за чітко визначеним та надійним графіком і 
бути завчасно опублікованим [9, с. 14];

3) повторюваність бюджету в постійних тимчасових інтервалах [10, с. 339].
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Отже, всі наведені точки зору щодо тимчасової дії бюджетно-правових норм можна звести до 
такого:

• тимчасового характеру бюджетних відносин, що існують протягом одного бюджетного пе-
ріоду;

• темпоральної характеристики дії бюджетно-правових норм (протягом визначеного проміж-
ку часу);

• щорічності розроблення бюджетів, тобто характеристики періодичності тільки у межах бю-
джетного процесу;

• тривалість бюджетного періоду протягом одного року;
• витрачання коштів протягом визначеного періоду часу.
Дія норм протягом певного періоду часу та продовження дії цих норм у новому періоді дії но-

вого бюджетного акта (норм, аналогічних за змістом) забезпечує безперервність у правовому ре-
гулюванні бюджетних відносин. Зважаючи на наведені різні точки зору з приводу характеристики 
таких суміжних понять, як щорічність, періодичність і циклічність, які характеризують бюджет-
но-правове регулювання, доцільно розмежувати їхнє застосування з метою формування чіткості 
у розумінні змісту принципу періодичності у бюджетному праві. Для цього доцільно розглянути 
етимологічну складову досліджуваного явища. «Період» у тлумачних словниках розглядається як: 
1) строки, проміжок часу, тривалість, час від однієї події до іншої [11, с. 101]; 2) інтервал між ви-
значеними подіями; відрізок часу, часто невизначений, що характеризується певними подіями, 
процесами, умовами; будь-який відрізок часу, на який розподіляється фіксована за тривалістю 
подія; повний цикл або одна з його стадій [12, с. 1057]. 

Під періодичністю розуміють виникнення, появу, повторення протягом регулярних ін-
тервалів; виникнення час від часу; стрибкоподібний, переривчастий; який характеризується 
певними періодами; від грец. periodos — цикл, означає регулярне повторення (повернення) 
певних явищ, застосовується до характеристики психологічних явищ, історичних подій, епох  
[11, с. 102; 12, с. 1057].

Враховуючи наведене, вважаємо, що всі три терміни у бюджетному праві (щорічність, періо-
дичність та циклічність) є пов’язаними між собою, але характеризують різні за змістом явища, 
враховуючи таке:

По-перше, бюджетне фінансування державних програм може визначатися на період довший 
ніж один рік, а тому норми, що закріплюються у законі про Державний бюджет України, закрі-
плюються у кожному із законів, що діють протягом дії Державної програми, що визначає таке 
фінансування;

По-друге, прогнозні показники розвитку галузей економіки дуже важко розробляти лише на 
період один рік, тому поширення у світі набула практика поряд із традиційним актом про бюджет, 
що діє один рік, розробляти бюджети на більш тривалий строк — на три або п’ять років, 

По-третє, ще одним аспектом періодичності можна назвати періодичність дії так званих по-
стійних бюджетно-правових норм. Нещодавній приклад такої зміни у законодавстві яскраво ха-
рактеризує неефективне застосування принципу періодичності, та пов’язаного із ним принципу 
узгодженості правових норм на практиці. 

Враховуючи підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з єС та три-
ваючий процес її ратифікації з боку країн єС, доцільно розглянути, яким чином цей принцип 
закріплено і реалізовано у межах цього наднаціонального утворення. Після набрання чин-
ності Лісабонським договором правові засади системи власних ресурсів та всього бюджетного 
права єС сконцентровані у розділі ІІ «Фінансові положення» Договору про функціонування 
єС (далі — ДФєС). єдиний бюджет як основний фінансовий документ єС фіксує всі статті 
доходів і видатків єС, який затверджується спільно Радою і Парламентом. У ДФєС визна-
чено принцип щорічності, відповідно до якого бюджет приймається на один рік (виконання 
бюджету триває з 1 січня по 31 грудня) та повинен враховувати програми дій, передбачені на 
декілька років [13]. При цьому в основу щорічних бюджетів покладено положення бюджет-
них рамкових угод єС, які закріплюють фінансовий план єС на 7 років (Багаторічна рамкова 
фінансова угода на 2007–2013 рр. від 17 травня 2006 р.,  Багаторічна рамкова фінансова угода 
на 2014–2020 рр. від 2 грудня 2013 р.). Такі угоди визначають максимальний обсяг надходжень 
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до бюджету єС щорічно за «широкими» сферами політики і фіксує загальний річний обсяг 
виплат з бюджету.

Беручи до уваги викладене вище, вважаємо, що принцип періодичності у бюджетному праві 
нині застосовується у вузькому значенні, а саме для характеристики дії акта про бюджет протягом 
бюджетного періоду, який законодавчо встановлюється для кожної країни, і в Україні становить 
один рік. Втім, наведене тлумачення вважаємо більш доцільним застосовувати до характерис-
тики тимчасовості дії бюджетних норм у контексті щорічності дії акта про бюджет. Принцип же 
періодичності у бюджетному праві в цілому вочевидь включає у себе крім щорічності дії актів 
про бюджет також і інші складові, а саме: 1) розробка бюджетних актів на строк триваліший ніж 
один період; 2) періодичність звітності про виконання актів про бюджет; 3) періодичність над-
ходження обов’язкових платежів, які формують фонди публічних коштів, із яких у межах чітко 
встановлених періодів здійснюється витрачання коштів на чітко визначену мету; 4) періодичність 
аналізу потреб держави на середньострокову та довгострокову перспективу і визначення джерел 
їх фінансування для закріплення у щорічному акті про бюджет. 

Таким чином, принцип періодичності у бюджетному праві може розглядатися у вузькому і 
широкому сенсі. У вузькому — як керівна системоформуюча засаднича ідея конструювання бю-
джетно-правових норм, які обмежені тимчасовістю їх дії у часі, у межах бюджетного періоду три-
валістю в один календарний рік. У широкому сенсі принцип періодичності є керівною систе-
моформуючою засадничою ідею конструювання бюджетно-правових норм, що діють протягом 
певного періоду часу, який може дорівнювати, бути меншим або більшим ніж законодавчо визна-
чений бюджетний період.
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Семчик О. О. принцип періодичності у бюджетному праві України в контексті інтеграційних процесів
У статті розглянуто зміст принципу періодичності у бюджетному праві України. Зроблено висно-

вок, що принцип періодичності є ширшим за своєю сутністю за поняття щорічності бюджету, та не є 
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тотожним поняттю циклічності у бюджетному процесі. Розглянуто принципи бюджетного права євро-
пейського Союзу, закріплені на нормативному рівні та фактично втілені на практиці, на основі чого 
зроблено висновок, що у законодавстві єС нормативно закріплено принцип щорічності прийняття 
акта про бюджет єС, і крім того, реалізовано принцип періодичності у більш широкому застосуванні 
через прийняття Багаторічних фінансових рамкових угод, які покладаються в основу щорічних бю-
джетів і приймаються на семирічний період.

Ключові слова: принцип, бюджетний період, періодичність, щорічність, циклічність, європейський 
Союз.

Семчик О. А. принцип периодичности в бюджетном праве Украины в контексте интеграционных про-
цессов

В статье рассмотрено содержание принципа периодичности в бюджетном праве Украины. Сделан 
вывод, что принцип периодичности шире по своей сути чем понятие ежегодности бюджета, и не явля-
ется тождественным понятию цикличности в бюджетном процессе. Рассмотрены принципы бюджет-
ного права Европейского Союза, закрепленные на нормативном уровне и фактически воплощены на 
практике, на основе чего сделан вывод, что в законодательстве ЕС нормативно закреплен принцип 
ежегодности принятия акта о бюджете ЕС. И кроме того, реализован принцип периодичности в более 
широком понимании через принятие Многолетних финансовых рамочных соглашений, которые по-
лагаются в основу ежегодных бюджетов и принимаются на семилетний период.

Ключевые слова: принцип, бюджетный период, периодичность, ежегодность, цикличность, Евро-
пейский Союз.

Semchyk O. The principle of periodicity in budget law of Ukraine under the integration context
The article is devoted to the clarification of the content of the periodicity principle in the budget law of Ukraine. 

The conclusion was made that the principle of periodicity is broader than the budget annual budget adoption, and 
is not identical to the concept of budget cycle in the budget process. The principles of budgetary law of the EU are 
set out at the normative level and actually implemented in practice on the basis of which it was concluded that the 
law formulates the principle of annual budget adoption in the EU. And in addition, the principle of periodicity is 
implemented into practice in a broader way through the adoption of Multiannual Financial Framework agreements 
that form the basis of annual budgets and have a force during seven-year period.

Key words: principle, the budget period, periodicity, annually, cyclical, EU.
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мЕхАнІЗм пРАвОвОГО РЕГУлЮвАннЯ  
ТРУДОвИх вІДнОСИн:  

ТЕОРЕТИЧнІ АСпЕКТИ ЕФЕКТИвнОСТІ

В умовах постійної трансформації правової дійсності належна увага науковців-правників по-
винна приділятися питанням ефективності механізму правового регулювання, зокрема і тру-

дових правовідносин. На жаль, практика останніх років свідчить, що норми трудового законо-
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давства в нашій державі є у багатьох випадках неефективними, що зумовлює численні проблеми 
у правовому регулюванні. Серед причин такого становища слід визнати відсутність сучасного 
Трудового кодексу, низьку якість та відірваність законодавства про працю від реально існуючих 
суспільних відносин і практики його застосування. 

Дослідженню різних аспектів механізму правового регулювання, у тому числі його складо-
вих елементів та ефективності, присвячували свої праці такі вчені, як С. Алексєєв, О. Абрамова, 
А. Безіна, Б. Горохов, С. Зінченко, Ю. Кривицький, В. Нікітінський, О. Скакун, П. Пилипенко, 
С. Погрібний, О. Процевський, П. Рабінович, В. Шабалін, К. Шундіков, Л. Явич та ін. Водночас 
проблемам механізму правового регулювання трудових відносин, зокрема його ефективності, за 
останні роки не приділялася належна увага, у зв’язку з чим вона видається досить актуальною для 
сучасної науки трудового права.

Метою цієї статті є визначення на основі загальнотеоретичних правових досліджень та особ-
ливостей механізму правового регулювання трудових відносин поняття й основних критеріїв 
його ефективності в сучасних умовах.

Особливістю механізму правового регулювання як правової категорії, що і зумовлює особливу 
увагу до неї, є те, що вона у єдності охоплює найбільш істотні елементи правової регламентації 
поведінки суб’єктів права та пов’язує між собою норми права, правовідносини, юридичні факти 
й акти реалізації права. 

Механізм правового регулювання як окрему наукову категорію вперше детально розглянув 
С. Алексєєв, визначення якого стало класичним в юридичній науці. Під механізмом правового 
регулювання вчений розумів взяту в єдності систему правових засобів, за допомогою яких забез-
печується результативний правовий вплив на суспільні відносини [1, с. 364]. Такий підхід про-
тягом багатьох років був домінуючим у теорії права. На думку О. Скакун, механізм правового 
регулювання — це система правових засобів, способів та форм, за допомогою яких норматив-
ність права перетворюється на впорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси 
суб’єктів права, встановлюється та забезпечується правопорядок [2, с. 525]. О. Малько вважає, що 
механізм правового регулювання — це система правових засобів, організованих найбільш послі-
довним чином з метою подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення інтересів суб’єктів 
права [3, с. 625]. Отже, більшість учених відзначають таку важливу ознаку механізму правового 
регулювання, як «система правових засобів», проте в іншому погляди розходяться.

На сьогодні все більше дослідників розглядають механізм правового регулювання не як статичну 
систему способів, прийомів і засобів, а як складну, цілісну в своїх функціональних проявах систему, 
що перебуває у стані безперервного руху. Зокрема, А. Абрамова відстоює думку, що «механізм пра-
вового регулювання — це не статична сукупність засобів, а нормативно-організований, комплекс-
ний процес, що послідовно здійснюється, що спрямований на результативне втілення правових 
норм у життя за допомогою адекватних правових засобів» [4, с. 6]. Найбільшою цінністю, на думку 
С. Зінченко, є той механізм правового регулювання, в якому перебувають у динамічній взаємодії, 
«зчепленні» не тільки норми, правовідносини, права й обов’язки, акти реалізації, а й виникнення 
норм, юридичні факти, суб’єкти та об’єкти правовідносин тощо [5, c. 8–9]. 

За твердженням С. Погрібного, те явище, яке традиційно прийнято називати механізмом пра-
вового регулювання, — це лише механізм передачі регуляторної енергії дій суб’єкта правового ре-
гулювання, у результаті яких створюється норма права, на конкретні суспільні відносини взагалі 
(об’єкт правового регулювання) і поведінку її суб’єктів зокрема (предмет правового регулюван-
ня). Як свій початковий елемент, такий механізм отримує кінцевий результат регуляторних дій 
суб’єкта — норму права. Кінцевим же елементом цього механізму є стан відповідності фактичної 
реалізації суб’єктами правовідносин своїх суб’єктивних прав і обов’язків тому «шаблонові», який 
закладений у нормі права. Інакше кажучи, кінцевим елементом у цьому механізмі є матеріалізація 
мети правового регулювання: відповідність фактичного стану регульованих суспільних відносин 
ідеальним моделям, закладеним у нормі. Ґрунтуючись на цьому, механізм правового регулюван-
ня буде вважатися таким, що спрацював, лише після досягнення мети правового регулювання. 
У зв’язку з цим, на думку С. Погрібного, його точніше було б іменувати не механізмом правового 
регулювання, а механізмом досягнення мети правового регулювання, під яким вчений розуміє 
послідовний ланцюг зміни окремих правових явищ: юридичний факт, права й обов’язки, що іс-
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нують у правовідносинах, які виникли на його підставі, реалізація цих прав і обов’язків, а за необ-
хідності також їх захист [6, с. 51].

Цікавою є позиція С. Сарновської, яка визначила механізм правового регулювання у вузько-
му та широкому аспектах. У вузькому розумінні — це система юридичних засобів, яка повинна 
привести суспільні відносини у відповідність до визначених державою моделей поведінки. Меха-
нізм правового регулювання у широкому розумінні — це сукупність безпосередньо соціальних та 
юридичних засобів об’єктивації і реалізації норм природного права, що покликані забезпечити 
стабільність суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання суспільних та інди-
відуальних інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної 
особистості, а також реалізації її прав і свобод [7, с. 45–46].

Таким чином, при визначенні поняття механізму правового регулювання не можна оминути 
увагою його мету, яка є певною основою для розуміння цього юридичного феномену. Суспільні 
відносини, проходячи через механізм правового регулювання, виходять з нього у зміненій, а саме 
правовій формі. Отже, основна мета, завдання, призначення правового регулювання та його ме-
ханізму, надавати існуючим суспільним відносинам правову форму. Такий висновок наштовхнув 
деяких дослідників на думку, що правовідносини взагалі є кінцевим продуктом дії механізму пра-
вового регулювання, а не його складовою [8, с. 9–10]. Проте з цією позицією важко погодитися, 
адже очевидно, що з виникненням правовідносин дія механізму правового регулювання не за-
кінчується. 

На нашу думку, поняття механізму правового регулювання трудових відносин слід визначати 
на основі традиційного уявлення про механізм правового регулювання, як систему правових за-
собів (елементів), за допомогою якої відбувається регламентація суспільних відносин у сфері на-
йманої праці з метою приведення їх у відповідність до визначених державою моделей поведінки у 
межах трудових правовідносин. Водночас, оскільки серед правових засобів мають місце особливі 
правові явища, наприклад, колективний і трудовий договори, локальні та правозастосовні акти 
роботодавця тощо, цей механізм, безумовно, має свою специфіку, яка дозволяє називати його ме-
ханізмом правового регулювання саме трудових відносин, а не кримінальних, адміністративних 
чи цивільних.

У тісному взаємозв’язку з визначенням мети механізму правового регулювання перебуває 
проб лема його ефективності. Говорячи про ефективність правового регулювання і, зокрема, ме-
ханізму правового регулювання, можна визначити її як співвідношення між результатом право-
вого регулювання і метою, що стоїть перед ним, а саме надання суспільним відносинам характеру 
правових відносин. Як слушно зазначив А. Коструба, ефективність механізму правового регу-
лювання багато в чому залежить від вміння законодавця відчувати пульс існування суспільних 
відносин. Адже предмет правового регулювання і юридичні факти мають загальне джерело — со-
ціальну дійсність. З реформами, що відбуваються у суспільстві, предмет правового регулювання 
і юридичні факти не залишаються незмінними. Одні відносини і життєві обставини зникають з 
життя, інші, навпаки, зароджуються, визрівають, отримують більш повне правове оформлення 
[9, с. 31–32]. Таким чином, на думку А. Коструби, механізм правового регулювання не можна 
розглядати з позитивної або негативної позиції, тобто він не може бути хорошим або поганим. 
Правильно казати, що механізм правового регулювання є таким, мета якого може бути досягнута, 
або ж він є таким, що побудований всупереч або з порушеннями нормопроектувальної техніки і 
законів нормотворчості, через що його мета може бути досягнута не завжди або не досягнута ні-
коли. Крім того, механізм правового регулювання може регулювати як відносини, що мають по-
зитивний характер, так і відносини, що мають негативний характер. Прикладом відносин пози-
тивного характеру у сфері трудової діяльності є укладення трудового договору між працівником і 
роботодавцем, належне виконання працівником трудових обов’язків, отримання заробітної пла-
ти тощо. Негативного характеру слід визнати відносини, що виникають у випадку притягнення 
працівника до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, незаконного звільнення тощо. 

Б. Горохов пропонує розглядати «механізм правового регулювання» як правову категорію, що 
характеризує право і систему правового регулювання у дії. У зв’язку з цим він виокремлює такі 
ознаки механізму правового регулювання, які характеризують дію системи об’єктивно-правового 
регулювання суспільних відносин і дію системи суб’єктивно-правового регулювання суспільних 
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відносин. До складу механізму правового регулювання, що забезпечує дію системи об’єктивно-
правового регулювання, на думку дослідника, слід включати лише загальні, регіональні, галузеві 
та локальні норми права. Характеристику механізму правового регулювання, що забезпечує дію 
системи суб’єктивно-правового регулювання і склад механізму суб’єктивно-правового регулю-
вання, слід обмежити юридичними фактами, правозастосовними актами та індивідуальними 
нормами права, за допомогою яких виникають, видозмінюються або припиняються правовідно-
сини, що пов’язують певних суб’єктів, а також забезпечується реалізація закріплюваних нормами 
права моделей поведінки. Суб’єктивно-правовий механізм регулювання соціально-трудових від-
носин покликаний забезпечити реалізацію норм трудового права шляхом суто юридичного впли-
ву на суб’єктів правовідносин [10, с. 11].

Отже, у механізмі правового регулювання певним чином взаємодіють різні явища правової 
дійсності (правові норми, правовідносини, юридичні факти тощо), які є його елементами та ста-
новлять його структуру. У зв’язку із цим для вивчення ефективності механізму правового регу-
лювання необхідно розглянути питання щодо ефективності окремих його елементів. Елементи 
механізму правового регулювання у правовій науці на сьогодні визначають по-різному. В. Ша-
балін пропонує до елементів системи механізму правового регулювання включати «всі ті правові 
явища, єдність і взаємодія яких роблять її цілісною, відносно замкненою керуючою системою і 
надають їй своєрідного — юридичного характеру». Деякі дослідники включають до нього процес 
правотворчості, а інші характеризують механізм правового регулювання тільки як діяльність з 
реалі зації результатів процесу правотворчості, тобто нормативно-правових актів, що були опу-
бліковані і доведені до відома суб’єктів. Так, Л. Явич стверджував, що правотворчість здійсню-
ється ще до самого процесу правового регулювання, а тому не включається до його механізму  
[12, с. 204]. На думку А. Безіної, діяльність, яка реалізується у правовій системі і вивчається 
у межах категорії механізму правового регулювання, не має правотворчих якостей, а фіксує увагу 
дослідників та суб’єктів, які реалізують норми права, на особливостях реалізації як норматив-
них, так і індивідуальних правових актів [13, с. 21–22]. Не вдаючись до дискусії щодо внутрішньої 
структури механізму правового регулювання, оскільки це тема для окремих наукових досліджень, 
слід навести пропозицію А. Абрамової, яка з метою визначення ефективності механізму правово-
го регулювання пропонує обрати декілька критеріїв, а саме: загальні та спеціальні. У свою чергу, 
серед загальних критеріїв вчена розмежовує: а) загальносистемні, що відображають якість систе-
моутворюючих внутрішніх зв’язків цього механізму; б) статичні критерії, що вказують на якість 
статичних елементів механізму правового регулювання в цілому, зокрема, раціональність та по-
внота структури механізму, відповідність структури механізму правового регулювання меті, що 
стоїть перед ним; в) динамічні критерії, якими виступає якість механізму правового регулювання 
у динамічному аспекті, яка оцінюється через, зокрема, кумулятивність процесу, його впорядко-
ваність, гнучкість тощо.

Спеціальні критерії ефективності механізму правового регулювання набувають свого вияву у 
критеріях якості окремих елементів механізму правового регулювання. До них належать: а) якість 
норми права; б) якість юридичного факту; в) якість акту реалізації; г) якість акту застосування.

У свою чергу, критеріями якості норми права є: 1) правова цінність норми права; 2) ступінь 
подолання конфлікту інтересів у змісті норм права; 3) захищеність нормативного інтересу; 4) ла-
конічна, доступна і грамотна мова викладення, належний стиль викладення юридичної норми, а 
також структурна цілісність і завершеність норми права; 5) повнота встановлення та виразу юри-
дичної норми; 6) адекватність норми права за змістом і формою; 7) оптимальність засобів право-
вого регулювання, закріплених у нормі права; 8) гнучкість норми права; 9) адекватність змісту 
норми права фактичному статусу суб’єкта [4, c. 13].

Ефективність норм права розуміється як співвідношення між фактичним результатом їх дії 
і тими соціальними цілями, для досягнення яких ці норми були прийняті. Будь-який закон, інший 
нормативно-правовий акт приймається з певними соціальними цілями, тобто чітко усвідомлени-
ми результатами, які хотів би отримати правотворчий орган від прийнятого ним нормативно-пра-
вового акта. Правотворчий орган приймає рішення удосконалити нормативно-правове регулю-
вання, внести необхідні корективи у правові зв’язки між громадянами, громадянами і державою, 
іншими особами для того, щоб домогтися яких-небудь позитивних для суспільства результатів, 
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вирішити ту чи іншу актуальну для суспільства і держави соціальну проблему [14, с. 116]. Досить 
часто мета, з якою приймається той чи інший нормативно-правовий акт, та основні результати, 
на досягнення яких він спрямований, вказуються у преамбулі. Наприклад, у Законі України «Про 
оплату праці» зазначено, що «цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади 
оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору 
з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі — під-
приємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання 
оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробіт-
ної плати». Проте якщо у деяких законах чи інших нормативно-правових актах не зазначені цілі 
їх прийняття, це не означає, що такі акти прийняті «без мети». «Цілі — невід’ємний компонент 
будь-якого закону, іншого нормативного правового акта незалежно від того, чи названі вони у 
спеціальному приписі, чи ні» [14, с. 116].

Особливістю трудового права є те, що більшість галузевих цілей вироблені та встановлені на 
рівні міжнародних норм і містяться у конвенціях та рекомендаціях Міжнародної організації пра-
ці. До таких цілей можна віднести досягнення свободи праці в усіх інститутах трудового права, 
свободи волевиявлення при укладенні, зміні, припиненні трудового договору, свободи вибору 
питань для ведення колективних переговорів та укладення колективного договору. Крім того, 
оскільки в системі джерел трудового права України присутні специфічні джерела, зокрема, акти 
соціального партнерства (колективні угоди різного рівня), локальні правові акти, необхідно зга-
дати і про ті цілі, які закладаються у змісті цих актів. Не викликає сумнівів те, що такі акти по-
винні уточнювати і конкретизувати цілі, визначені у нормативно-правових актах вищого рівня, 
«пристосовуючи» дію нормативно-правового акта до умов конкретного підприємства, установи, 
організації. Так, колективні угоди як джерела трудового права покликані перш за все забезпечити 
цілі соціального партнерства і діалогу, зокрема узгодження інтересів працівників і роботодавців у 
питаннях регулювання соціально-трудових відносин.

Під ефективністю правової норми, як вважає В. Нікітинський, слід розуміти співвідношення 
між результатом дії норми і соціальною метою, яка покладається в основу правового припису 
[15, с. 26]. Проте в сучасних умовах розвитку трудових правовідносин такий підхід до визначення 
поняття ефективності потребує певних доповнень. У межах вказаного підходу єдиним крите рієм 
оцінки ефективності вважається досягнення мети правового припису, а ступінь ефективності 
норми залежить від того, наскільки мета реалізована на практиці. Проте очевидно, що відповід-
ність результату правового регулювання поставленій меті відображає тільки формальний аспект 
ефективності, тобто йдеться про так звану юридичну чи інструментальну ефективність права, яка 
характеризується результативністю самого механізму правового регулювання, його здатністю до-
сягати цілей, поставлених законодавцем. Однак така юридична ефективність не може розгляда-
тися сама собою, відірвано від соціальної ефективності, яка характеризує властивість правового 
регулювання досягати не будь-які, а соціально корисні результати, що відповідають потребам 
суспільства. Крім того, в сучасних умовах при досягненні юридичних цілей не можна не зважати 
на те, якими саме способами та засобами вони будуть реалізовуватися. Тому при аналізі ефектив-
ності важливо співвідносити отриманий результат не тільки з метою, а й із засобами її досягнен-
ня, враховуючи також, яким чином вона зможе бути досягнута. 

Незважаючи на те, що норма права відіграє ключову роль у механізмі правового регулювання, 
лише самої якісної норми недостатньо, а ефективність цілого механізму правового регулювання 
може бути забезпечена тільки за умови належної якості всіх його елементів (юридичних фактів, 
актів реалізації та актів застосування), а також внутрішньосистемних зв’язків між ними.

Важливу роль для ефективності механізму правового регулювання відіграють юридичні фак-
ти, які трансформують абстрактні правила юридичної норми в конкретні юридичні права та 
обов’язки учасників суспільних відносин. До критеріїв якості юридичного факту слід віднести: 
чіткість юридичного факту, його точність та повноту опису у нормі права.

Як слушно вказує Л. Солодовник, детальність опису юридичних фактів у нормах трудового 
права залежить від значущості конкретного об’єкта правової регламентації: використання ви-
черпно описаних юридичних фактів є доцільним при побудові норм, які регламентують вузлові 
місця відносин між працівником і роботодавцем; використання невичерпно описаних фактів до-
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пускається, 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 [16, с. 101].

Враховуючи наведене вище, ефективність механізму правового регулювання трудових відно-
син можна визначити як наукову категорію, що вказує на якість всіх його складових внутрішньо-
системних зв’язків між ними у процесі правової регламентації трудових відносин із урахуванням 
соціальних, економічних, юридичних та інших цілей.
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Сімутіна Я. в. механізм правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти ефективності
Стаття присвячена теоретичним проблемам ефективності механізму правового регулюван-

ня трудових відносин. На основі дослідження загальнотеоретичних підходів визначено поняття 
механізму правового регулювання трудових відносин. Встановлено, що механізм правового регу-
лювання як особливу правову категорію, яка охоплює найбільш істотні елементи правової регла-
ментації поведінки суб’єктів права у їх єдності, слід розглядати невід’ємно від мети правового 
регулювання, а також засобів і способів її досягнення. Зроблено висновок про те, що ефективність 
механізму правового регулювання може бути досягнута тільки за умови належної якості всіх його 
елементів, а також внутрішньосистемних зв’язків між ними. Визначено поняття ефективності ме-
ханізму правового регулювання трудових відносин як наукової категорії, що відображає якісний 
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стан всіх його складових і внутрішньосистемних зв’язків між ними у процесі правової регламента-
ції трудових відносин з урахуванням соціальних, економічних, юридичних та інших цілей.

Ключові слова: механізм правового регулювання, трудові відносини, мета правового регулювання, 
ефективність, структурні елементи механізму правового регулювання, норма права, юридичний факт.

Симутина Я. в. механизм правового регулирования трудовых отношений: теоретические аспекты 
эффективности

Статья посвящена теоретическим проблемам эффективности механизма правового регулирования 
трудовых отношений. На основе исследования общетеоретических подходов определено понятие ме-
ханизма правового регулирования трудовых отношений. Установлено, что механизм правового регу-
лирования как особенная правовая категория, которая охватывает наиболее существенные элементы 
правовой регламентации поведения субъектов права в их единстве, следует рассматривать неразрывно 
от целей правового регулирования, а также средств и способов их достижения. Сделан вывод о том, 
что эффективность механизма правового регулирования может быть достигнута только при условии 
надлежащего качества всех его элементов, а также внутрисистемных связей между ними. Определе-
но понятие эффективности механизма правового регулирования трудовых отношений как научной 
категории, отражающей качественное состояние всех составляющих элементов данного механизма 
и внутрисистемных связей между ними в процессе правовой регламентации трудовых отношений с 
учетом социальных, экономических, юридических и других целей.

Ключевые слова: механизм правового регулирования, трудовые отношения, цель правового регули-
рования, эффективность, структурные элементы механизма правового регулирования, норма права, 
юридический факт.

Simutina Ia. Mechanism of legal regulation of labor relations: theoretical aspects of effectiveness
The article is devoted to theoretical problems of effectiveness of the mechanism of legal regulation of labor 

relations. Based on the study of general theoretical approaches defined the concept of the mechanism of legal 
regulation of labor relations. It was found that the mechanism of legal regulation, as the special legal category, 
which covers the most essential elements of the legal regulation of the behavior of subjects of law in their unity 
must be considered inextricably purposes of legal regulation, as well as ways and means of achieving them. It is 
concluded that the effectiveness of the mechanism of legal regulation can be achieved only if adequate quality 
of all its elements, as well as intra-relationships between them. The concept of effectiveness of the mechanism 
of legal regulation of labor relations as a scientific category, reflecting the quality status of all of the constituent 
elements of the mechanism and intra-relationships between them in the process of legal regulation of labor 
relations, taking into account social, economic, legal and other purposes.

Key words: mechanism of legal regulation of labor relations, the purpose of legal regulation, effectiveness, 
structural elements of the mechanism of legal regulation, the legal norm, the legal fact.
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Визнаний пріоритетним напрямом української зовнішньої політики курс, спрямований на 
інте грацію до лав європейського Союзу (далі — єС), зумовлює необхідність найскорішої 

адаптації всіх сфер вітчизняного законодавства до правової системи зазначеного об’єднання. 
Саме з цією метою Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства європейського Союзу» [1] була за-
тверджена Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства єС 
(далі — Програма), яка визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенга-
генському та Мадридському критеріям набуття членства в єС. Цей механізм включає адаптацію 
законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефек-
тивного правотворення і правозастосування.

Відповідно до розділу V Програми пріоритетними сферами адаптації законодавства України є: 
митне право; законодавство про компанії; банківське право; бухгалтерський облік компаній; по-
датки, включаючи непрямі; інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові послуги (у тому 
числі послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення); правила конкуренції; дер-
жавні закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин; довкілля; захист прав спо-
живачів; технічні правила і стандарти; енергетика, включаючи ядерну; транспорт. На жаль, як 
ми бачимо, в наведеному переліку пріоритетних напрямів адаптації законодавства немає ані тру-
дового права, ані соціального права, яке за контекстом правотворчих норм єС включає до свого 
предмета безпосередньо трудові відносини.

Також розділом V Програми визначено завдання першого етапу адаптації, протягом якого 
необхідно: забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire (що означає «доробок 
спільноти» — правова система єС) для адекватності їхнього розуміння та уніфікованого засто-
сування у процесі адаптації, а також розробити і запровадити єдині вимоги до перекладів актів 
acquis communautaire на українську мову, створити централізовану систему перекладів; провести 
порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire єС 
у пріоритетних сферах; здійснити переклад на українську мову актів acquis communautaire у цих 
сферах; на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Схід-
ної європи створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому 
числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет 
їх відповідності acquis communautaire єС; створити загальнодержавну інформаційну мережу з пи-
тань європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства; 
створити систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європей-
ського права, включаючи розроблення і затвердження відповідних навчальних програм; вжити 
заходів щодо опрацювання і затвердження спільного з єС механізму підготовки планів-графіків 
адаптації та моніторингу їх виконання.

Отже, у пріоритетних сферах адаптація законодавства України здійснюється у такій послідов-
ності: 

• визначення актів acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері; 
• переклад визначених актів на українську мову; 
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• здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповід-
ній сфері в Україні та в єС; 

• розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність до 
acquis communautaire; 

• проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації реко-
мендацій; 

• визначення переліку законопроектних робіт; 
• підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до 

переліку законопроектних робіт, та їх прийняття; 
• моніторинг імплементації актів законодавства України.
Зауважимо, що в одному з пунктів послідовності дій йдеться про моніторинг імплементації 

актів законодавства України. Вбачається, що ця норма, окрім стилістичної помилки, містить ще й 
змістову, оскільки раніше було визначено — про імплементацію законодавства єС до національ-
ного законодавства можна вести мову після вступу країни до єС; на етапі, який є підготовчим до 
вступу в єС, слід казати про адаптацію законодавства.

Звертаючись до квінтесенції процесу адаптації українського трудового законодавства до стан-
дартів єС, слід зазначити, що принципи єС визначають такі пріоритети соціальної політики: 
вільне переміщення працівників і громадян; соціальне забезпечення трудящих-мігрантів і єв-
ропейських громадян, які переміщуються у межах єС; забезпечення рівності між працюючими 
чоловіками та жінками; встановлення базових соціальних стандартів з питань безпеки та гігієни 
праці; розвиток соціального діалогу й можливостей для реалізації колективних прав трудящих.

Вказані пріоритети закріплюються у юридичних нормах єС як правові стандарти. Якщо ка-
зати спрощено: правові стандарти єС можна вважати мінімально можливими вимогами, що є 
обов’язковими для виконання правозобов’язаними особами. Слід пам’ятати, що «мінімальні ви-
моги», встановлені в єС, зокрема у галузі охорони праці та безпеки виробництва, є одними з най-
вимогливіших у світі.

Вбачається, що принципи й положення єС неможна безумовно переносити на українське 
підґрунтя. Візьмемо, наприклад, принцип вільного переміщення працівників і громадян, який, 
на нашу думку, при запровадженні у вітчизняне законодавство викривить свій сенс або взагалі 
втратить його. Подібне стосується і європейських соціальних програм, які мають інші способи 
фінансового забезпечення у порівнянні з Україною. 

Адаптація трудового законодавства України до законодавства єС повинна полягати у глибо-
кому дослідженні нормативної бази єС з метою визначення передумов виникнення певних пра-
вових інститутів та норм, а також завдань, які вони покликані вирішити; порівняльному аналізі 
норм єС та існуючих вітчизняних норм, з урахуванням національного підґрунтя та соціальних 
стандартів єС; виробленні пропозицій щодо приведення національного законодавства у від-
повідність до норм єС; безпосередньо, нормотворчій діяльності; формуванні правозастосовної 
практики, внесення коректив на підставі її аналізу.

Якщо казати про перспективи та напрями адаптації українського трудового законодавства до 
норм єС, слід навести позицію Н. Мужикової, В. Пузирного та Л. Семиног [2, с. 128–135], які 
зазначають, що на сьогодні національним трудовим правом ще не враховано:

• питання оплати праці — положення Директиви № 2002/74/єЕС [3] щодо обов’язку ство-
рення гарантуючих установ, які відповідають за виплату заробітної плати працівникам у разі, 
якщо роботодавець виявиться неплатоспроможним; щодо встановлення межі відповідальності 
гарантійних фондів, а також визначення тривалості періоду, протягом якого гарантійні фонди 
приймають вихідні вимоги до оплати, але при цьому обумовлюється мінімальна межа тривалості 
вказаного періоду;

• питання інформування працівників про умови трудового договору — положення Ди-
рективи № 91/533/єЕС [4] про обов’язковість письмової форми надання працівникові вказаної 
інфор мації;

• питання робочого часу, щорічних відпусток та роботи у нічний час — положення Дирек-
тиви № 2003/88/єЕС [5] в частині визначення термінів «робочий час», «час відпочинку», «нічний 
час», «нічний працівник», «позмінна робота», «позмінний працівник», «мобільний працівник», 
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«офшорна робота», «належний відпочинок»; щодо забезпечення права нічних працівників на без-
коштовний медичний огляд; щодо обв’язку роботодавця, який регулярно використовує нічних 
працівників, повідомляти про це компетентним органам на їхню вимогу;

• питання заборони дискримінації на роботі під час працевлаштування — положення Ди-
рективи № 2002/73/єЕС [6] та Директиви № 2000/78/єЕС [7] щодо визначення терміна «дома-
гання»; щодо обов’язку країн-членів встановити правила, за яких обов’язок доведення відсутнос-
ті факту дискримінації покладено на особу, що вчинила дії, розцінені як дискримінаційні, в разі, 
якщо особа, що постраждала від дискримінації, повідомить про існування прямої або непрямої 
дискримінації;

• питання обмеження звільнення працівників — положення Директиви № 2001/23/єЕС [8] 
та Директиви № 98/59/єЕС [9] щодо визначення терміна «масове звільнення», щодо встановлен-
ня мінімального терміну для повідомлення роботодавцем компетентному органу про запланова-
не колективне звільнення;

• питання мінімальних вимог безпеки здоров’я на робочому місці — положення Дирек-
тиви № 89/391/єЕС [10] та Директиви Ради № 89/654/єЕС [11] щодо заборони, за винятком 
окремих обґрунтованих випадків, вимагати від працівників поновлення їх діяльності в ситуації, 
коли серйозна і безпосередня небезпека не усунута; щодо обов’язку роботодавця вживати необ-
хідних заходів з тим, щоб роботодавці працівників інших підприємств, залучених до роботи на 
його підприємстві або виробництві, відповідно до національного законодавства та/або практи-
ки одержували призначену для них інформацію стосовно наявних небезпек; щодо покладення 
на роботодавців всіх підприємств (а не тільки підприємств, які віднесено до пожежонебезпеч-
них і вибухонебезпечних об’єктів — як в українському законодавстві) обов’язку призначення 
працівників для надання першої допомоги, боротьби з пожежею та евакуації працівників; щодо 
встановлення мінімальних приписів безпеки і захисту здоров’я у робочих зонах (у законодавстві 
України поняття «робочі зони» взагалі відсутнє);

• питання охорони праці вільних, тимчасових працівників та працівників, що направля-
ються у відрядження — положення Директиви № 99/70/єЕС, Директиви № 96/71/єЕС [12] щодо 
вимоги наявності об’єктивної причини, яка обумовлює подовження строкових договорів; щодо 
встановлення максимального загального строку, на який може бути послідовно укладено строко-
ві договори; щодо забезпечення належного інформування строкових працівників про наявність 
вакансій на заняття посади, яка має характер постійної; щодо вимоги до роботодавців забезпечи-
ти строкових працівників рівним доступом до навчання і можливості отримати певні навички, а 
також надання можливості просування по службі; щодо меж захисту прав працівників, які вико-
нують умови контракту між роботодавцем та іноземним контрагентом роботодавця;

• питання охорони праці жінок — положення Директиви № 92/85/єЕС [13] щодо надан-
ня вагітній жінці права на оплатне звільнення від роботи для проведення медоглядів, якщо їх 
проведення неможливе поза робочим часом; щодо обов’язку роботодавця у випадку виникнення 
одного з видів небезпеки, які наведено у додатку до Директиви, унеможливити небезпеку для 
працівника або перевести жінку на іншу роботу або надати відпустку;

• питання охорони праці молоді — положення Директиви № 94/33/єЕС [14] щодо регла-
ментації норми щоденного відпочинку для молодих працівників; щодо рекомендації, аби річна 
відпустка неповнолітніх осіб, які поєднують роботу з навчанням, співпадала із канікулами; щодо 
регламентації норми щоденної перерви молодих працівників протягом робочого дня.

Повністю погоджуючись із позицією наведених науковців щодо стану процесу адаптації 
україн ського законодавства про працю до стандартів єС, хотілося б констатувати фактичну від-
сутність на цей час конкретних дій законодавця щодо руху в цьому напрямку. На жаль, більшість 
трудових норм, які є чинними в Україні, було запроваджено в минулому сторіччі, а той факт, що 
деякі з них зараз відповідають європейським вимогам, передусім є збігом історичних обставин, 
об’єктивних і суб’єктивних причин. Така ситуація є результатом впливу численних факторів,  
однак їх визначення та аналіз не стосується предмета цього дослідження. Однак зрозуміло, що 
велика робота з переробки нормативних актів трудового права і права соціального забезпечен-
ня розпочинається зараз, коли європейські перспективи України набули конкретних контурів. 
У свою чергу, пряме перенесення норм (й особливо тих, що стосуються соціальних гарантій) 
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у зв’язку з відсутністю економічного підґрунтя в умовах сьогодення наразі нам вбачається прак-
тично неможливим.

Як доречно зазначає М. Грекова, визначення пріоритетних напрямів удосконалення націо-
нального трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів не повинне 
зводитися лише до проголошення напрямів тієї роботи, яка сприяє впровадженню міжнародних 
трудових стандартів у юридичну практику. Тобто це не технічна робота, а фактична гармоніза-
ція національного та міжнародного регулювання відносин у трудовій сфері. Досягти її можливо 
лише шляхом систематичного аналізу практичного застосування норм, які закріплені у міжна-
родних документах та національному законодавстві, та виявленні проблем у їх правозастосуванні, 
а також формулюванням конкретних пропозицій з приводу приведення трудового законодавства 
України у відповідність до вимог міжнародних трудових стандартів [15, с. 310]. Крім того, на дум-
ку С. Лукаша, основні проблеми імплементації норм європейського законодавства на цей час 
полягають у: незавершеності процесу приєднання до основних правових актів єС у сфері пра-
ці; відсутність чіткого механізму імплементації їх положень з урахуванням практики його засто-
сування та тлумачення уповноваженими органами єС; недосконалості механізму гарантування 
прав, проголошених в основних правових актах єС у сфері праці; браці методологічних розробок 
щодо порядку, умов та форм реалізації правових актів єС у сфері праці в регулюванні трудових 
та пов’язаних із ними правовідносин. Вчений зауважує, що подолання вказаних проблем мож-
ливе завдяки подальшому вдосконаленню процесу гармонізації трудового законодавства Украї-
ни з правом єС, у тому числі з урахуванням особливостей реалізації в ньому централізованого і 
локального методів регулювання трудових та пов’язаних із ними правовідносин [16, с. 117–118].

У цьому випадку доречним вбачається вибіркове запозичення окремих перспективних еле-
ментів правового регулювання праці, які поширені в провідних європейських країнах та можуть 
бути вільно запроваджені та діяти вже найближчим часом в трудоправовій системі України. До 
таких елементів відносяться: введення обов’язкової письмової форми трудового договору; від-
мова від трудових книжок та поширення використання ідентифікаційного коду особи на під-
твердження її трудового (професійного) стажу; відхід від концепції «звільнення за статтею» в бік 
припинення трудових правовідносин виключно за волевиявленням їх сторін; надання більшого 
спектру соціаль них та економічних гарантій у разі розірвання трудового договору за ініціати-
вою роботодавця; сприяння посиленню колективно-договірного регулювання праці на великих 
суб’єктах господарювання; надання державою економічних пільг роботодавцям у разі створення 
ними додаткових робочих місць та ін. Зазначене не тільки покращить реалізацію трудових право-
відносин в нашій країні, а й сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в суспільстві, 
що дозволить створити своєрідне підґрунтя для подальшої реалізації політики інтеграції України 
до складу єС.
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Спіципа Г. О. Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм Європейського Союзу в законо-
давство про працю України

Досліджені теоретичні напрями імплементації норм європейського Союзу в законодавство про 
працю України. Зроблений висновок про відсутність на цей час конкретних дій щодо адаптації україн-
ського законодавства про працю до стандартів єС. Наголошено на доцільності вибіркового запо-
зичення окремих перспективних елементів правового регулювання праці, які поширені у провідних 
європейських країнах та можуть бути вільно запроваджені та діяти вже найближчим часом у трудо-
правовій системі України. Зазначене не тільки покращить реалізацію трудових правовідносин у нашій 
країні, а й сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в суспільстві, що дозволить створити 
своєрідне підґрунтя для подальшої реалізації політики інтеграції України до складу єС.

Ключові слова: адаптація, трудове право, європейський Союз, законодавство єС, інтеграція, удос-
коналення законодавства.

Спицына А. А. Теоретические направления имплементации трудоправовых норм Европейского Союза 
в законодательство о труде Украины

Исследованы теоретические направления имплементации норм Европейского Союза в законода-
тельство о труде Украины. Сделан вывод об отсутствии в настоящее время конкретных действий по 
адаптации украинского трудового законодательства к стандартам ЕС. Указано на целесообразность 
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выборочного заимствования отдельных перспективных элементов правового регулирования труда, 
которые распространены в ведущих европейских странах и могут быть свободно введены и действо-
вать уже в ближайшее время в трудоправовой системе Украины. Это не только улучшит реализацию 
трудовых правоотношений в нашей стране, но и будет способствовать формированию проевропей-
ского мировоззрения в обществе, позволит создать своеобразное основание для дальнейшей реализа-
ции политики интеграции Украины в ЕС.

Ключевые слова: адаптация, трудовое право, Европейский Союз, законодательство ЕС, интеграция, 
совершенствование законодательства.

Spitsyna H. Theoretical directions of implementation the labor rules of the European Union in the labor 
legislation of Ukraine

Studied the theoretical directions of implementation of the European Union norms in the labor legislation 
of Ukraine. Made a conclusion about absents in preset time real activity of adaptation the Ukrainian labor 
legislation to EU standards. Indicated the usefulness of selective using of the perspective European labor 
regulation elements, which can be easily act in labour system of Ukraine. This will not only improve the 
implementation of labor relations in our country, but also will help to form the pro-European outlook in the 
society, and create a kind of foundation for the further implementation of the policy of Ukraine’s integration 
into the EU.

Key words: аdaptation, labor law, the European Union, EU legislation, integration, development of 
legislation.
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пРАвОвЕ ЗАБЕЗпЕЧЕннЯ  
ФІСКАльнОЇ пОлІТИКИ ДЕРЖАвИ в КОнТЕКСТІ 

СУЧАСнИх ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

У сучасній теоретико-правовій науці та державно-правовій практиці питання про діяльність 
держави, її функції — одна з найбільш важливих і одночасно дискусійних проблем. Зокрема, 

йдеться про функції оподаткування та збори податків.
Однак податкові відносини розвиваються разом із розвитком суспільства, з’являються нові 

форми взаємодії платників податків і податкових органів, встановлюються нові або скасову-
ються старі види податків, зростає вплив міжнародних відносин на національне законодавство. 
У зв’язку з цим і теоретичні обґрунтування податкової діяльності держави вимагають подальшої 
розробки.

У період, коли Україна визначила вступ до європейського Союзу (далі — єС) як стратегічний 
курс, особливої актуальності набувають дослідження тенденцій та наслідків державно-правово-
го розвитку європейських країн в умовах інтеграції. Існує нагальна потреба в перевірці та уза-
гальненні досвіду, цінностей, на основі яких відбувається функціонування держав-членів в єС 
як наддержавній організації для оцінки перспектив і наслідків вступу України до єС. У зв’язку із 
цим особливий інтерес для науковців становить проблема удосконалення і подальшого розвитку 
тео рії функцій держави, оскільки це має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення. 
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Актуальність дослідження полягає у виявленні особливостей механізму забезпечення ефек-
тивності фіскальної функції за нових правових реалій, які відображені у поданих матеріалах статті 
і зумовлені курсом України на євроінтеграцію.

Дослідження функцій держави допомагає реально оцінити її можливості, сприяє більш гли-
бокому розумінню механізму її взаємодії з наднаціональними інститутами у вирішенні найбільш 
важливих завдань. Оптимальність організації держави безпосередньо залежить від того, наскіль-
ки повно і чітко сформульовано її завдання і визначені функції і чи може вона їх самостійно здій-
снювати. Саме за допомогою функцій можна розкрити характер і зміст діяльності єС, рівень 
ефективності, вплив Союзу на процес здійснення державою внутрішніх функцій, і, як наслідок, 
проаналізувати правильність обраного Україною шляху розвитку [1, с. 3].

У системі державних функцій оподаткування займає особливе місце, оскільки саме від якісної 
реалізації цієї функції залежить багато інших функцій держави: соціальна, охоронна, екологічна 
тощо.

Метою статті є дослідження оподаткування як однієї з функцій держави як у теоретичному, так 
і в практичному аспектах.

Також у статті робиться спроба розглянути та проаналізувати фіскальну політику держави че-
рез призму профілактики податкових правопорушень у контексті проголошеного загальнодер-
жавного курсу на інтеграцію України до єС. 

Мета статті органічно пов’язана з основними завданнями дослідження: розглянути оподат-
кування як функцію держави в теорії; проаналізувати, які цінністно-правові орінтири ставить 
українська держава при реалізації фіскальної функції в сучасних умовах; дослідити, у якому на-
прямі еволюціонує фіскальна політика держави, як змінився характер її загроз; охарактеризува-
ти сучасні проблеми ефективності правового регулювання у сфері реалізації фіскальної функції 
на етапі кризової трансформації в Україні; провести дослідження та аналіз теоретичних аспектів 
профілактики податкових правопорушень у контексті сучасних інтеграційних процесів.

У підсумку завданням дослідження є спроба зрозуміти стан і перспективи розвитку фіскальної 
політики України, роль і місце державного регулювання у здійсненні фіскальної функції держав-
ними органами, пошук адекватного цим чинникам механізму інтеграції до єС.

Хоча ступінь розробленості теорії функцій держави вважається достатньо високим, слід згада-
ти низку мислителів минулого — Платона, Аристотеля, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Дж. Локка, І. Бента-
ма, І. Канта, Г. єллінека, К. Маркса. Значний внесок в її розробку зробили радянські правознав-
ці — М. Байтін, А. Глебов, А. Денисов, Л. Каск, М. Черноголовкін, В. Тененбаум. На сучасному 
етапі розробкою проблеми займаються С. Бабаєв, В. Габер, М. Жигульонков, В. Кудря, Л. Моро-
зова, О. Скакун, О. Скрипнюк та ін. 

Специфіка функціонування європейських держав в умовах єС висвітлюється у працях зару-
біжних і вітчизняних науковців: М. Араха, М. Бірюкова, С. Гоці, С. єршова, М. Ентіна, А. Капус-
тіна, В. Посельського, А. Толстухіна, Б. Топорніна, Т. Хартлі, С. Шевчука, І. Яковюка та ін.

Теорія і практика державного управління податковою системою привертають пильну увагу віт-
чизняних і зарубіжних науковців. Ґрунтовне дослідження різних аспектів державного управління 
фіскальною діяльністю здійснили у своїх працях І. Андел, П.-А. Брюше, В. Буряковський О. Васи-
лик, П. Мельник, М. Мескон, В. Міщенко А. Нікіфоров. А. Соколовська, Ф. Хедоурі, В. Ткаченко 
та ін. У дослідженнях цих авторів доволі широко висвітлюється світовий досвід формування дер-
жавної податкової політики, можливості підвищення ефективності функціонування податкових 
систем за умови пом’якшення податкової конкуренції, у зв’язку з чим розглянуті окремі питання 
міжнародної фіскальної політики в умовах інтеграції, зокрема європейських країн. 

Разом із тим хоча кількість публікацій, присвячених формуванню спільної податкової політи-
ки країн світу, досить велика і питанням міжнародної фіскальної конвергенції приділена досить 
ретельна увага, залишаються практично не охопленими увагою науковців питання місця податко-
вої системи України в міжнародній фіскальній конвергенції, недостатньо висвітленими є питання 
можливості екстраполяції досвіду провідних країн світу на механізми та інструменти профілактики 
податкових правопорушень і питання гармонізації податкових відносин у нашій країні.

Людство пройшло довгий шлях становлення сучасних податкових систем. Важливо, що опо-
даткування як спосіб поповнення державної скарбниці зародилося практично з утворенням пер-
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ших держав. Причому подібна ситуація характерна практично для всіх регіонів світу, що свід-
чить про невідворотність виникнення цього явища разом із розвитком людського суспільства. 
З ускладненням державного механізму також неминуче й ускладнення податкової системи у 
зв’язку з виникненням нових видів податків і зборів. З розвитком системи оподаткування вдоско-
налюється і розширюється система органів влади, що реалізують податкову функцію на території 
конкретної держави, зазнає змін і система податкового законодавства.

Не можна сказати, що теоретична думка про оподаткування завжди строго слідувала за 
розвитком податкової практики. На ранніх етапах розвитку суспільства, звичайно, теорія 
переважно прагнула виправдати або пояснити практику. Проте з часом теоретики стали ви-
робляти ідеї щодо вдосконалення податкових систем, які вже потім набували практичного 
застосування.

Слід мати на увазі, що «функція» — це категорія системного підходу, і вона застосовується до 
характеристики будь-яких систем: соціальних, технічних, біологічних тощо. І призначення цієї 
категорії в усіх випадках полягає у тому, щоб дати своєрідний еталон діяльності системи, опис тієї 
діяльності, здійснення якої потрібно системі для досягнення її мети.

Безумовно, поки існує держава як механізм управління справами суспільства, оподаткування 
не може не існувати в силу необхідності наявності потрібної кількості фінансових коштів для 
ефективного функціонування багатьох суспільних інститутів. Більш ефективної системи акуму-
лювання частини грошових ресурсів суспільства, ніж податки, ще не придумано.

У сфері податкового права є два компоненти: податкова система держави як сукупність подат-
ків, що діють на території країни; система спеціалізованих державних органів (органів фіскальної 
служби держави), покликаних реалізовувати податкову діяльність держави [2, c. 110–112].

Особливо слід наголосити на тому, що будучи елементом системи — системи функцій держа-
ви, податкова функція виконує особливу роль із підтримки її цілісності та ефективності. Спрямо-
вана на формування матеріальної основи, фінансового ресурсу для діяльності держави в різних 
напрямах і сферах, податкова функція, тим самим, тісно пов’язана з усіма напрямами державної 
роботи.

Питання ефективності податкової системи держави розроблене теоретиками досить детально, 
зокрема: розроблені основні принципи організації податкової системи; обґрунтовано необхід-
ність законодавчого регулювання податкових відносин та імперативності більшості податкових 
правових норм, що виходять від держави; розроблена система податків, що гарантує максимальну 
ефективність оподаткування без великих матеріальних витрат для платників податків. Очевидно, 
що дотримання на практиці цих теоретичних напрацювань максимально наближає до ідеальної 
моделі податкової системи держави — моделі, в якій кожен елемент оподаткування максимально 
підконтрольний державі.

Логічно, що сучасні держави прагнуть побудувати у себе саме податкові системи, наближені 
до ідеальної. У межах цієї мети вони постійно вдосконалюють національне податкове законодав-
ство, системи податкових органів, переліки обов’язкових податків.

Україна в цьому питанні — не виняток. Скоріше, навпаки, саме Україна через новизну існуючої 
у нас податкової системи повинна максимально ефективно реалізовувати на практиці досягнення 
податкової теорії та досвід інших країн. Вітчизняне податкове законодавство постійно вдоскона-
люється, система податків спрощується, вводиться електронний документообіг між суб’єктами 
податкових відносин. Так само запозичення світового податкового досвіду призводить до посту-
пового зближення української системи оподаткування з системами розвинених світових держав, 
що сприяє якнайшвидшій інтеграції України в світову економіку.

Курс на інтеграцію до єС насправді є стратегічним орієнтиром для держави, своєрідним тес-
том на політичну, економічну, правову та соціокультурну зрілість. Традиції громадянського сус-
пільства, поваги до закону поступово сформують в Україні критичну масу проєвропейськи нала-
штованого істеблішменту, який вже починає формувати нову Україну. 

Досвід створення спільного європейського ринку товарів і послуг, здатність європейських уря-
довців, підприємців та окремих громадян до компромісного взаємовигідного співробітництва для 
України може слугувати взірцем. Гнучке поєднання державного протекціонізму з ліберальними 
правовими механізмами дозволяє здійснювати ефективні перетворення у сфері податкової по-
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літики виключно з огляду на національні інтереси держави, і Україна повинна в перспективі зо-
середжуватися саме на такому, апробованому країнами єС механізмі.

Досвід західноєвропейської інтеграції є досить привабливим. Після закінчення Другої світо-
вої війни лідери європейських держав приступили до відновлення своїх країн, обравши шлях 
співробітництва та економічної інтеграції як єдину можливість для уникнення конфліктів між 
ними. До основних цінностей, яких дотримувалися держави при будівництві єдиної європи, були 
віднесені забезпечення миру, єдності, рівності, свободи, солідарності, економічної та соціальної 
безпеки [3, с. 13].

Нині єС є одним з основних економічних центрів сучасного світу, найефективніше еконо-
мічне угруповання держав, де успішно вирішуються завдання із досягнення поставлених цілей. 
Очевидно, що подібна модель суспільного розвитку вимагає відповідних міжнародно-правових 
механізмів, спільних координуючих інститутів, наділених необхідними повноваженнями. Проте 
не слід механічно копіювати європейську модель інтеграції, інституційну структуру та механізми 
інтеграційних процесів. Необхідно виходити із загальних принципів і закономірностей інтеграції 
демократичних держав з ринковою економікою, використовувати досвід вироблення колектив-
них рішень, механізмів їх прийняття і виконання [4, с. 88].

Як було сказано вище, Україна, прагнучи максимально ефективно реалізовувати на практиці 
досягнення податкової теорії та досвід європейських країн, повинна усвідомлювати і роль тих со-
ціально-правових цінностей, на яких тримається це престижне співтовариство. 

Основні цінності, що були покладені в основу правової системи єС, формувалися під впливом 
історичного розвитку цивілізації та є його безумовним надбанням. Цінності єС — це загальні 
принципи права єС найбільш високого порядку («мега-принципи»), що відображають основні 
засади, які утворюють правове надбання сучасної європейської цивілізації, дотримання яких га-
рантовано на високому — наднаціональному рівні [5, с. 11].

Податкова політика єС може розглядатись як система заходів, які проводяться інститутами та 
органами єС, а також його державами-членами з метою: гармонізації податкового законодавства 
держав — членів єС; усунення податкових бар’єрів і податкової дискримінації на внутрішньому 
ринку єС; забезпечення реалізації основних свобод, передбачених Договором про єС (далі — ДєС) 
(свободи переміщення товарів, осіб, послуг, капіталів); неприпустимості недобросовісної податко-
вої конкуренції юрисдикцій держав — членів єС; розробки нових принципів і механізмів усунення 
подвійного оподаткування; узгоджених дій у боротьбі з податковими правопорушеннями.

На сьогодні, враховуючи специфіку бюджетно-податкової політики та систем оподаткування 
кожної країни, в єС відмовилися від створення єдиної податкової системи. Замість цього було 
вирішено привести законодавства країн — членів єС з питань оподаткування у відповідність до 
ДєС.

Податкова гармонізація передбачає обмеження частини податкових повноважень держав-
членів міждержавного об’єднання. Такі обмеження проявляються у формі регламентації видів 
податків, меж встановлення їх ставок, способів адміністрування тощо. У свою чергу, держави-
члени міждержавного об’єднання погоджуються на обмеження своїх фіскальних повноважень 
тією мірою, наскільки їх інтереси краще задовольняються на рівні об’єднання, ніж на наці-
ональному рівні. Тому створення однакових умов і можливостей, з одного боку, та податко-
ва суверенність держав-членів об’єднання, з другого боку, забезпечують основні інституційні 
принципи податкової гармонізації, зокрема: пропорційності (ст. 5 ДєС); субсидіарності (ст. 5 
ДєС); одноголосності; податкової недискримінації (ст. 90 ДєС); нейтральності оподаткування 
[6, с. 21].

Загальні тенденції оподаткування, що сформувалися в єС, мають стати орієнтиром для про-
цесу адаптації податкових систем країн, які прагнуть вступити в єС. Нині очевидно, що Україні 
необхідно швидше приєднатися до цього процесу, а ті сфери, які поки що найменш гармонізовані 
з єС, розвивати за власним «фіскальним сценарієм», тобто відповідно до моделі бюджетно-по-
даткової політики, яку здійснює держава [7].

На жаль, фіскальна політика в нашій державі викликає у населення ставлення, яке є далеким 
від бажаного. З цих позицій доречно згадати слова М. Алексєєнка, де він дає тлумачення справед-
ливості в оподаткуванні з точки зору теорії: «При формуванні податків люди прагнуть до “спра-
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ведливості”, але “людська сутність”відносна. У суспільстві, яке характеризується поділом класів 
на привілейовані і податні, спільність обкладення образлива для привілейованих. У суспільстві 
ж, в якому фундаментальним засадничим принципом суспільного життя визнано рівність перед 
законом, судом, службою і податком, спільність обкладення до такої міри буденна справа, що про 
неї дивно і говорити, як про питання» [8, с. 6–7].

Серед науковців існує думка, що «формування податкової системи тієї чи іншої країни в ре-
зультаті компромісу інтересів політичних груп обумовлює практичну неможливість реалізації 
ідеа лу оптимального оподаткування» [9, с. 7].

На тлі євроінтеграційних прагнень нашої держави, зокрема у сфері регулювання фіскальної 
політики, особливе місце посідає питання профілактики податкових правопорушень. Відомо, 
що закон не порушують тоді, коли це робити невигідно, тому вважається, що більшого успіху в 
боротьбі з податковими правопорушеннями можна досягти не посиленням фіскальних функцій 
держави, а саме попередженням правопорушень, створенням таких умов, коли не треба буде ви-
гадувати різні схеми з ухилення від сплати податків.

У результаті часто виходить, що державні органи готують якісь пропозиції, потім вони довго 
коректуються й узгоджуються із законодавчою владою, а коли з’являється підсумковий документ, 
всі вже давно готові до того, щоб практично легально обходити його положення. Напевно, не 
варто розробляти контрольні та фіскальні заходи, якщо їх ефективність дорівнює нулю.

Профілактика податкових правопорушень — це завдання державних органів, наділених влад-
ними повноваженнями, а отже, таких, що мають можливість створювати, забезпечувати умови, 
що перешкоджають здійсненню податкових правопорушень. Безумовно, профілактика податко-
вих правопорушень повинна проводитися у декількох напрямах. 

І в цьому контексті як ніколи буде доречним досвід європейських країн. Так, недостатньо ви-
дати нормативний правовий акт і довести його до відома платників податків, важливо забезпечи-
ти його однакове розуміння і застосування всіма суб’єктами права, необхідно з юних років вихо-
вувати сумлінного платника податків, використовувати для цього можливості шкіл, вишів, ЗМІ, 
реклами та ін. 

Так, у багатьох західних країнах сумлінних платників податків заохочують, їм надають певні 
пільги. Беручи до уваги цей досвід, було б доцільно заохочувати і сумлінних українських платни-
ків податків. 

Крім того, ефективність профілактичних заходів у сфері боротьби з податковими правопору-
шеннями цілком залежить від ступеня їх підготовленості й опрацьованості, компетенції й профе-
сіоналізму посадових осіб органів, що їх здійснюють. Таким чином, профілактикою податкових 
правопорушень повинні займатися органи, посадові особи яких, насамперед, самі неповинні до-
пускати порушення податкового законодавства. 

У зв’язку з цим найбільш важливим є завдання підбору висококваліфікованих кадрів, постій-
ного підвищення професійного рівня працівників державних органів та установ податкової та фі-
нансової сфер, поліпшення їх матеріального забезпечення, що повинно бути цілеспрямованою 
діяльністю держави. 

Підсумовуючи викладений у статті матеріал, зазначимо, теоретична сутність фіскального аспек-
ту інтеграційних процесів в Україні являє собою процес наближення, компліментарності, компро-
місу і стабілізації інтересів держави і суспільства як в середині України, так і відносно тих цінностей 
і вимог, які стоять перед нами на шляху до можливості посісти гідне місце в європейській сім’ї.

Була зроблена спроба теоретичного аналізу оподаткування як функції держави. Безумовно, 
можна зробити висновок про те, що оподаткування — це одна з функцій держави, яка найбільш 
виражена забезпечує роботу інших функцій, адже, як відомо, діяльність держави у будь-яких сфе-
рах життя неможлива без грошових ресурсів, а оподаткування сприяє акумуляції та перерозподілу 
грошової маси саме в тих напрямах, куди її вкладати життєво необхідно.

Слід розуміти, що ідеальна робота податкового механізму буде тоді, коли діяльність з оподат-
кування з боку держави буде гранично керована і контрольована. Реалізація всіх досягнень теоре-
тичної думки щодо оподаткування сприяє такому результату.

Також акцентувалася увага на особливій ролі профілактики податкових правопорушень як 
необхідній умові ефективної реалізації фіскальної політики держави, у тому числі і як комплек-
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су заходів на основі європейського досвіду, як, наприклад: спрощення і більша збалансованість 
податкової системи; усунення прогалин у законодавстві, що провокують на вчинення податко-
вих правопорушень і злочинів; поступове підвищення правової та податкової культури громадян; 
інфор мування платників податків про те, куди, в якій кількості і на які цілі (враховуючи закри-
тість деяких витрат) йдуть сплачені податки; заохочення добросовісних платників податків; робо-
та над створенням і зміцненням позитивного іміджу працівників фіскальних органів.

Аналіз правової природи єС пов’язаний із необхідністю уточнення, а інколи й переосмислен-
ням українцями, в контексті європейської інтеграції, змісту багатьох понять, категорій, ціннос-
тей тощо.

Сьогодні компетенція єС поширюється на всі сфери внутрішньої політики, а тому у нього є 
необхідні правові підстави для співробітництва з такими державами, як Україна щодо реалізації 
всього комплексу внутрішніх функцій держави, і зокрема фіскальної. Предметом дискусії зали-
шається лише визначення міри і форми участі єС в реалізації відповідної внутрішньої функції 
держави на кожному етапі інтеграційного процесу. 
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Талах А. м. правове забезпечення фіскальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних 
процесів

У статті розглянуті сучасні проблеми ефективності правового регулювання у сфері реалізації фіс-
кальної функції на етапі кризової трансформації в Україні. Виявлена й обґрунтована необхідність 
комплексного дослідження особливостей механізму забезпечення ефективності фіскальної функції за 
нових правових реалій. Завданням цього дослідження є спроба зрозуміти стан і перспективи розвитку 
фіскальної політики України, роль і місце державного регулювання у здійсненні фіскальної функції 
державними органами, пошук адекватного цим чинникам механізму інтеграції до європейського Со-
юзу. Значна увага приділяється аналізу еволюції фіскальної політики України та характеру змін в ній 
під впливом ціннісно-правових орієнтирів європейської спільноти. Як дослідницьке завдання аналі-
зуються теоретичні аспекти профілактики податкових правопорушень у контексті сучасних інтегра-
ційних процесів. 

Ключові слова: функції держави, фіскальна політика, податки, правове регулювання, євроін-
теграція, інституційні принципи, ціннісно-правові орієнтири, профілактика податкових право-
порушень. 
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Ткачук А. С. Адвокатура німеччини та України: порівняльно-правовий аспект

Талах А. н. правовое обеспечение фискальной политики государства в контексте современных 
интеграционных процессов

В статье рассматриваются современные проблемы эффективности правового регулирования в 
сфере реализации фискальной функции на этапе кризисной трансформации в Украине. Обнаруже-
на и обоснована необходимость комплексного исследования особенностей механизма обеспечения 
эффективности фискальной функции в новых правовых реалиях. Задачей данного исследования 
являет ся попытка понять состояние и перспективы развития фискальной политики Украины, роль 
и место государственного регулирования в осуществлении фискальной функции государственными 
органами, поиск адекватного этим факторам механизма интеграции в Европейский Союз. Значитель-
ное внимание уделяется анализу эволюции фискальной политики Украины и характера изменений 
в ней под влиянием ценностно-правовых ориентиров европейского сообщества. В качестве исследо-
вательской задачи анализируются теоретические аспекты профилактики налоговых правонарушений 
в контексте современных интеграционных процессов.

Ключевые слова: функции государства, фискальная политика, налоги, правовое регулирование, 
евроинтеграция, институциональные принципы, ценностно-правовые ориентиры, профилактика 
налоговых правонарушений.

Talakh A. Legal support of fiscal policy in the context of current integration processes
The article deals with modern problems of the efficiency of legal regulation in the sphere of realization of 

fiscal functions at a stage of transformation crisis in Ukraine. Detected and the necessity of a comprehensive 
study of the features of the mechanism to ensure the effectiveness of fiscal functions in the new legal reality. 
The objective of this study is to attempt to understand the state and prospects of Ukraine’s fiscal policy, the 
role and place of government regulation in the implementation of the fiscal functions of the state bodies, 
adequate search for these factors the mechanism of integration into the European Union. Considerable 
attention is paid to the analysis of the evolution of fiscal policy of Ukraine and the nature of the changes in it 
under the influence of values and legal guidelines of the European Community. As a research task the author 
also analyzes the theoretical aspects of the prevention of tax offenses in the context of current integration 
processes.

Key words: functions of the state, fiscal policy, taxes, legal regulation, European integration, institutional 
principles, valuable and legal reference points, prevention of tax offenses.
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АДвОКАТУРА нІмЕЧЧИнИ ТА УКРАЇнИ:  
пОРІвнЯльнО-пРАвОвИЙ АСпЕКТ

З точки зору трансформаційних змін, які сьогодні відбуваються в українському суспільстві, 
необхідним є розширення зв’язків між Україною та європейськими країнами в політичній, 

правовій, економічній та науково-технічній сферах. Німеччина є одним із перспективних партне-
рів України в період євроінтеграції. Актуальним вбачається проведення порівняльно-правового 
аналізу адвокатури Німеччини та України, адже вона є одним із центральних елементів, які допо-
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магають забезпечити режим правової держави. Дослідження моделі німецької адвокатури дозво-
лить визначити риси, які доцільно запозичити для організації адвокатської діяльності в Україні.

Основні дослідження і публікації були зроблені В. Андрієвським, Б. Баженовою, О. Батуріною, 
Т. Варфоломеєвою, І. Гловацьким, С. Логіновою, В. Медведчуком, О. Святоцьким, О. Яновською 
та іншими вчені та адвокатами, які у своїх наукових дослідженнях приділяли увагу адвокатурі 
Німеччини. Однак порівняльно-правовий аналіз німецької та української адвокатур вбачається 
особливо актуальним у період інтеграції правової системи України до європейського правового 
простору.

У статті необхідно проаналізувати особливості інституту адвокатури Німеччини. Дослідити 
принципи діяльності німецьких адвокатів, специфіку їх правосвідомості, умови підвищення ква-
ліфікації, зокрема за допомогою електронної освіти. З’ясувати, яку роль відіграють адвокати в 
законодавчому процесі. Знайти спільні та відмінні риси між німецькою та українською адвока-
турами. Визначити, який досвід в організації адвокатської діяльності було б доцільно запозичити 
Україні.

Діяльність німецької адвокатури регламентує спеціальне законодавство, а саме: Федеральне 
положення про адвокатуру, прийняте 1 серпня 1959 р. (Bundesrechtsanwaltsordnung) [1], та Закон 
про винагороду адвокатів, прийнятий 5 травня 2004 р. (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) [2]. У Ні-
меччині для адвокатів та суддів встановлені однакові вимоги до рівня освіти. Після отримання 
дип лома про вищу юридичну освіту кандидат, який бажає стати адвокатом, проходить додаткове 
навчання за рахунок спеціальних фондів земельних органів влади під егідою міністерства (управ-
ління) юстиції відповідної адміністративної території (землі). В Україні кандидат на отримання 
статусу адвоката повинен сам оплатити своє стажування.

Якщо у громадянина виникають проблеми щодо реалізації своїх прав, він звертається за право-
вим захистом до адвоката. Завдання адвоката — допомагати громадянам реалізовувати свої права 
та забезпечувати законні вимоги. Якби не було адвокатури, існувало б право сили. Спробуємо 
знайти відповідь на запитання: чому необхідно регулювати здійснення адвокатської діяльності? 

По-перше, тому що право надзвичайно складна правова матерія. Необхідно мати спеціаль-
ну освіту і скласти кваліфікаційний іспит, який підтвердить рівень знань, достатній для надання 
якісної юридичної допомоги. Адвокати своєю діяльністю допомагають забезпечити режим право-
вої держави. Відтак дуже важливо, щоб правозахисники володіли потужною, розвиненою право-
свідомістю. Природа адвокатської діяльності вимагає певних якостей особистості та відповідних 
психічних властивостей. Професійна правосвідомість адвокатів — це відображення специфіки 
їхньої професійної діяльності [3, с. 531].

По-друге, професія адвоката тісно пов’язана зі збереженням суспільного блага (хоча у Німеч-
чині статус адвоката і прирівнюється до статусу приватного підприємця). Адвокати працюють 
на загальне благо, а не лише заради прибутку. Це об’єднує німецьку й українську адвокатуру. 
Адвокат М. Корнєєв, наприклад, так висловлював своє ставлення до адвокатської професії: 
«Адвокатура — це стан душі». Він завжди слідував визначенню: «Адвокатура — це служіння сус-
пільне» [4, с. 4]. 

По-третє, адвокати, подібно до архітекторів, лікарів тощо, діють як експерти. Між захисни-
ком та клієнтом виникає так звана «інформаційна асиметрія» — клієнт (Mandant — у Німеччині) 
не може оцінити сказане адвокатом через відсутність спеціальних знань. Отже, клієнт повинен 
довіряти адвокату, а той, в свою чергу, — бути добропорядним щодо клієнта. Саме тому і Закон 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [5], і Федеральне положення про адвокатуру 
Німеччини [1] містять норми про допуск до професії лише тих, хто має необхідну освіту і достат-
ній рівень професійних знань.

В Україні затверджені Правила адвокатської етики. У цьому документі прописано, як повинні 
складатися відносини адвоката з клієнтом, судом та іншими учасниками судового проваджен-
ня [6]. Окремий розділ Правил (розділ VII) закликає до дотримання норм адвокатської етики 
в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката. За порушення Правил адвокат-
ської етики передбачена відповідальність (розділ Х). Як аналог у Німеччині діє Професійне по-
ложення у редакції від 1 листопада 2001 р. (Berufsordnung in der Fassung vom 1.11.2001) [7], окрім 
нього на адво катів поширюються норми Професійних правил адвокатів європейського Союзу 
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(Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union geändert durch die CCBE-Vollversammlung am 28 
November 1998 in Lyon) [8].

Аналізуючи особливості адвокатури Німеччини, не можна не торкнутися принципів, на яких 
вона побудована. Вважається, що існує три спільних принципи для адвокатів всього світу: неза-
лежність адвокатської професії, конфіденційність та недопустимість представництва протилеж-
них інтересів. Розкриємо сутність кожного з них. 

Адвокат не має права брати на себе зобов’язання, які б поставили під загрозу його незалежність 
(п. 1 § 43-а) [1]. Варто загострити увагу на тому, що згідно з німецьким законодавством юрист, 
який працює в штаті певної компанії або фірми за трудовим договором, не може бути адвокатом, 
тому що залежить від свого роботодавця, виконує його вказівки, а отже, не може бути незалеж-
ним. Цей принцип передбачає і незалежність від держави.

Всю інформацію, яку адвокат отримує, опрацьовуючи справу клієнта (манданта), він повинен 
зберігати в таємниці (п. 2 § 43-а) [1]. У цьому полягає принцип конфіденційності. Він настіль-
ки важливий, що його порушення може призвести до втрати ліцензії на здійснення адвокатської 
діяль ності і навіть до кримінального переслідування адвоката. Цей принцип необхідний для того, 
щоб клієнт був щирим із адвокатом, адже правозахисник зможе надати кваліфіковану допомогу, 
коли буде повністю поінформований про подробиці справи. Трапляється так, що адвокат дізна-
ється про таке, про що волів би і не знати (наприклад, деякі ситуації сімейного життя).

Слід констатувати, що деякі німецькі адвокати можуть собі дозволити обговорювати справу, 
яку ведуть, у публічному місці (наприклад, по телефону у поїзді) або розкласти документи на сто-
лі в кафе. Обмін інформацією про своїх клієнтів навіть вважається однією з розваг адвокатів. Такі 
випадки, звичайно, є винятком із правил.

У Німеччині органи державної влади не можуть зробити обшук в адвокатській конторі. Адво-
кат не може бути допитаний як свідок щодо справи свого клієнта. Це дозволяє дотримуватися 
принципу конфіденційності. У цьому німецька та українська адвокатури є подібними.

Зупинимося на такому важливому принципі, як заборона представництва протилежних 
інте ресів (п. 4 § 43-а) [1]. Якщо адвокат представляє інтереси позивача, він не може одночас-
но представляти інтереси відповідача. Клієнт (мандант) повинен бути упевнений, що захисник 
зосередиться саме на його інтересах. Порушуючи цей принцип, адвокат не лише ризикує бути 
позбавленим ліцензії на право заняття адвокатською діяльністю, він здійснює правопорушення, 
адже зрада інтересів сторони — це склад злочину, передбачений Кримінальним уложенням Ні-
меччини (§ 14) [9]. Німецький адвокат повинен відмовитися допомогти манданту укласти дого-
вір про оренду квартири, адже він торкається інтересів обох сторін — орендаря та орендодавця. 
До речі, видавати себе за адвоката в Німеччині — також кримінальне правопорушення.

Ці три принципи є основоположними й обов’язковими для адвокатів всіх розвинених країн. 
Ми розглянули їх на прикладі німецької адвокатури. Однак слід назвати і такі: принцип ділової 
етики, принцип добропорядності та обов’язок до підвищення кваліфікації.

Принцип ділової етики не допускає образи протилежної сторони. Завжди повинно перемагати 
право, а не той, хто голосніше кричить.

Принцип добропорядності (його ще називають принципом належного поводження з коштами 
манданта) передбачає порядне ставлення до грошей клієнта (п. 5 § 43-а) [1]. У Німеччині існує 
практика, коли компенсація клієнту переказується на рахунок його адвоката (так зване «довірче 
управління коштами»). Це свідчить про високий ступінь довіри до адвокатури.

Німецький адвокат зобов’язаний постійно навчатися та підвищувати свою кваліфікацію (п. 6 
§ 43-а) [1], а також повідомляти про це адвокатській палаті. Однак за невиконання цього обов’язку 
законодавством не передбачено жодних санкцій. Отже, це питання правосвідомості адвоката. 
Для порівняння, в Англії треба поновлювати адвокатську ліцензію кожного року, підвищуючи 
при цьому свою кваліфікацію.

Ми розглянули шість надзвичайно важливих, фундаментальних принципів адвокатури Німеч-
чини. Можна констатувати, що адвокатська діяльність в Україні базується, по суті, на тих самих 
принципах. Це свідчить про наявність спільних рис адвокатури обох країн.

Через те, що глобалізаційні тенденції набувають все більших масштабів, а розвиток інформа-
ційного суспільства прискорює темпи, стає дуже популярною електронна освіта як один зі спосо-
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бів підвищення кваліфікації адвокатів. Всього в Німеччині близько 164 тисяч адвокатів. Для того 
щоб німецькі правозахисники мали змогу підвищувати свою кваліфікацію лише в 2014 р. Німець-
кою Академією адвокатів було проведено 600 різноманітних заходів, у яких взяли участь близько 
30 тисяч адвокатів [10]. Але науково-технічний прогрес дозволяє значно збільшити цю цифру за 
допомогою програмного забезпечення.

Сьогодні існує можливість прослухати курс лекцій через Інтернет, відвідати вебінари профе-
сійної спрямованості (online-семінари, які відбуваються в інтерактивній формі) і взагалі навчати-
ся дистанційно, посилаючи виконані модулі і домашні завдання на електронну пошту. Була спро-
ба запровадити і навчальні ігри як засіб електронної освіти, однак довелося відмовитися від такої 
форми через те, що законодавство постійно змінюється, а розробка програмного забезпечення та 
його оновлення коштує дорого.

Якщо говорити про Україну, то така практика є і в нас. Особливий внесок у розвиток цьо-
го напряму освіти робить адвокат, доктор юридичних наук, ректор Академії адвокатури України 
Т. Варфоломеєва, яка сприяє популяризації відеолекцій, що висвітлюють актуальні проблеми ад-
вокатури. Зустріч лектора зі слухачами транслюється у прямому ефірі. Причому всі бажаючі мо-
жуть поставити запитання за допомогою мережі Інтернет зі стаціонарного, портативного, план-
шетного комп’ютера або смартфона без реєстрації.

Зупинимося більш детально на вебінарах, що набувають останнім часом все більшої популяр-
ності. Як правило, такі семінари є двогодинними. До них треба дуже ретельно готуватися, адже 
викладач фактично розмовляє дві години в кабінеті зі своїм комп’ютером. До того ж кількість 
оферентів дуже велика. Звичайно, у вебінарах допускаються перерви. Існують певні правила їх 
проведення. Повинен бути налагоджений зворотній зв’язок з учасниками. Організатор має до-
вести, що учасники вебінарів дійсно були присутні. Для цього використовується досвід дистан-
ційної освіти університетів. Повинна бути дотримана вимога безпосереднього зв’язку між викла-
дачем і слухачем. Слухач, використовуючи мікрофон, має змогу поставити запитання онлайн. 
За допомогою web-камери семінар відбувається із зображенням. Якщо заздалегідь підготовлені 
відеолекції просто викладається в Інтернет, це унеможливлює пряму комунікацію між виклада-
чем і студентами.

У 2014 р. Німецька Академія адвокатів організувала 74 online-семінари [10]. Ця цифра значно 
зросла у порівнянні з 2007 р. через те, що подешевшало програмне забезпечення. Відчутно зросла 
і кількість учасників вебінарів. Планувалося, що вхід до вебінару буде забезпечувати електронний 
відбиток пальця кожного учасника. Але Академія адвокатури відмовилася від цього, тому що не 
захотіла змушувати адвокатів залишати у мережі свої персональні дані. Кожен семінар має свою 
інтернет-адресу (link). Ця адреса відсилається на особистий email учасника семінару разом із па-
ролем та логіном. Завдяки цьому організатори можуть спостерігати, коли учасник зайшов на сто-
рінку і коли її залишив. Під час семінару може бути поставлено декілька контрольних запитань, 
але немає впевненості в тому, що відповідає на них сам адвокат, а не його практикант. Недоліком 
вебінарів є те, що неможливо достеменно встановити особу слухача.

По завершенні online-семінарів можуть бути видані сертифікати. Право видавати сертифікати 
належить Німецькій спілці адвокатів, Академії адвокатів і навіть приватним особам. Через це не 
всі сертифікати будуть визнані адвокатською палатою. Існує 27 адвокатських палат, і всі вони 
дають різні відповіді на запитання, яким повинен бути вебінар. Обов’язковою вимогою є те, що 
доповідачем на ньому має бути адвокат, а тематика семінару — відповідати його спеціалізації. 
До того ж необхідна попередня акредитація цього заходу.

Електронна освіта адвокатів як у Німеччині, так і в Україні недосконала, адже важко досте-
менно встановити, чи добросовісно прослухав адвокат курс відеолекцій через Інтернет. У палати 
адвокатів поки що немає відповіді на питання, як це проконтролювати. І хоча справжні зустрічі 
викладача з аудиторією завжди будуть актуальними і не втратять свого значення, така форма ро-
боти має майбутнє.

Торкнемося ролі німецького адвоката у законодавчому процесі. Головною організацією адво-
катського самоврядування є Федеральна палата адвокатів. Всього в Німеччині, як вже зазнача-
лося, 27 адвокатських палат. Кожен адвокат — член однієї з них. Окрім цих організацій існує ще 
Німецька спілка адвокатів, вступ до якої є добровільним. Це професійне об’єднання, яке захищає 
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інтереси адвокатів та бере безпосередню участь у політичних процесах. Одним із пріоритетних 
зав дань спілки є лобіювання проектів певних нормативно-правових актів на законодавчому рівні. 
На практиці політики зважають на це професійне об’єднання, навіть цікавляться думкою адвока-
тів під час розробки того чи іншого законопроекту, який стосується адвокатської діяльності або 
функціонування системи правосуддя взагалі. Адже саме адвокати знають краще за політиків, які 
проблеми існують в адвокатурі, і здатні запропонувати законопроект, який зміг би їх вирішити.

Завдання спілки — розробити чіткий план просування законодавчої ініціативи, налагодити 
та підтримувати відносини з особами, які працюють у Бундестазі, підготувати альтернативний 
ва ріант проекту на випадок невдачі. Важливими складовими успіху при цьому є розвинена внут-
рішня комунікація самої спілки, досвід і терпіння, а також робота з пресою. Вона повинна по-
відомити про роль адвокатів у просуванні прийнятого закону. Вважається, що девіз спілки такий: 
«Роби хороші справи і говори про них». 

Якщо законопроект дійсно цінний і під час його лобіювання дотримано всіх правил, є велика 
імовірність, що він стане Законом. Після досягнення бажаного результату потрібно заявити про 
це в професійному середовищі: зробити прес-реліз, дати інтерв’ю тощо. Якщо проект все ж таки 
відхилено, спілка аналізує, чому він зазнав невдачі, вносить до нього певні зміни та робить нову 
спробу реалізації. 

Проаналізувавши Федеральне положення про адвокатуру Німеччини, можна констатувати, що 
німецька та українська адвокатури мають спільні риси. Передусім це проявляється у подібності 
принципів, на яких побудована професія. Незалежність, конфіденційність, недопустимість пред-
ставництва протилежних інтересів, добропорядність — принципи, які об’єднують українську та 
німецьку адвокатури. До того ж українським і німецьким законодавством передбачений обов’язок 
адвоката підвищувати свою кваліфікацію, проте не передбачені санкції за його невиконання. 

Як аналог українських Правил адвокатської етики в Німеччині діє Професійне положення, 
окрім нього на німецьких правозахисників поширюються норми Професійних правил адвокатів 
європейського Союзу.

У Німеччині, як і в Україні, проводяться вебінари (online-семінари), за допомогою яких адво-
кат навіть дистанційно може підвищити свій професійний рівень. В обох країнах позитивно 
сприймається участь захисників у різноманітних заходах, конференціях, семінарах, присвячених 
проблемам адвокатури та спрямованих на налагодження міжнародних зв’язків. Також цінуються 
публікації на професійну тематику. Отже, ми виявили спільні риси.

Важливою відмінністю між адвокатурою Німеччини та України є те, що кандидат на отри-
мання статусу адвоката проходить додаткове навчання за рахунок спеціальних фондів земельних 
органів влади. В Україні, як відомо, стажування повинен оплатити сам кандидат.

Законодавство Німеччини надійно забезпечує принцип незалежності адвокатської діяльності. 
Згідно з Федеральним положенням про адвокатуру юрист, який працює у штаті певної компанії 
або фірми за трудовим договором, не може бути адвокатом, тому що залежить від свого робото-
давця, виконує його вказівки, а отже, не може бути незалежним. 

Така модель взаємовідносин між державою та німецькою адвокатурою, в якій законодавець ці-
кавиться думкою адвоката з приводу певних законопроектів і враховує її, на нашу думку, є прогре-
сивною і демократичною. Теоретично й українські адвокати також можуть лобіювати свої інте-
реси, але повинен існувати дієвий, налагоджений механізм взаємодії між законодавчим органом 
та адвокатською спільнотою на зразок німецького.

Отже, українським і німецьким адвокатам доцільно співпрацювати та зміцнювати міжнародні 
відносини для того, щоб обмінюватися досвідом в організації адвокатської діяльності та розви-
ватися. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей інституту адвокатури Німеччини. Досліджено принципи 

діяльності німецьких адвокатів, специфіку їх правосвідомості, умови підвищення кваліфікації. Ви-
значено значення електронної освіти у підвищенні кваліфікації сучасного адвоката. З’ясовано роль 
німецьких адвокатів у законодавчому процесі. Знайдено спільні та відмінні риси між німецькою та 
українською адвокатурами. Визначено, який досвід в організації адвокатської діяльності доцільно за-
позичити Україні.
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Ткачук А. С. Адвокатура Германии и Украины: сравнительно-правовой аспект
Статья посвящена анализу особенностей института адвокатуры Германии. Исследовано принципы 

деятельности немецких адвокатов, специфику их правосознания, условия повышения квалификации. 
Определены значения электронного образования в повышении квалификации современного адвока-
та. Выяснена роль немецких адвокатов в законодательном процессе. Найдено общие и отличительные 
черты между немецкой и украинской адвокатурой. Определено, какой опыт в организации адвокат-
ской деятельности целесообразно позаимствовать Украине.
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Tkachuk A. Advocacy Germany and Ukraine: a comparative legal aspect
The article analyzes the peculiarities of the legal profession in Germany. Studied the principles of German 

lawyers, the specificity of their sense of justice, human rights training conditions. The significance of e-learning 
(for example, webinars) for professional development of the modern lawyer. The role of German lawyers in the 
legislative process. Identified similarities and differences between the German and Ukrainian legal profession. It 
proved that Ukraine is expedient to adopt the Germans some experience in the organization of advocacy.
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Філевський Р. М. Деякі проблеми подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове…

УДК 336.145.2
Ростислав Миколайович Філевський,

аспірант відділу проблем державного управління 
та адміністративного права 
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України

ДЕЯКІ пРОБлЕмИ пОДОлАннЯ КОлІЗІЙ  
У ЗАКОнОДАвСТвІ, ЩО РЕГлАмЕнТУЄ  

пОДАТКОвЕ АДмІнІСТРУвАннЯ в УКРАЇнІ

Як би суперечливо не оцінювали науковці соціально-економічні, політичні та правові проце-
си, що відбуваються протягом останнього року в Україні, їх існування яскраво демонструє 

обран ня нашим громадянським суспільством європейського вектору розвитку, що зумовлює іні-
ціювання нових і прискорення розвитку існуючих інтеграційних процесів, покликаних до ство-
рення нової моделі демократичної та правової держави.

Загальновідомо, що правова держава не може існувати без створення і функціонування ста-
більної правової системи, побудованої на верховенстві права в усіх сферах життя, на рівності та 
однаковій мірі відповідальності перед законом усіх суб’єктів права, на дотриманні прав людини, 
розподілі влади на законодавчу, виконавчу, судову. Базисом для всього цього є закон як зовніш-
нє вираження права, який повинен передусім бути логічним і зрозумілим (викладатися мовою, 
доступною для всіх, але щоб виключити багатозначність у, здавалося б, звичайних мовних кон-
струкціях, слід використовувати чітко визначені юридичні терміни).

Недостатня професійність наших законотворців, відсутність належних галузевих правової та 
лінгвістичної експертиз, корупційна складова та ще багато інших чинників призводять до появи 
на світ і подальшої імплементації до правової системи нормативних актів, що містять у собі взаєм-
ну невідповідність правових норм, які регулюють однакові суспільні відносини. Інакше кажучи, 
призводять до виникнення колізій, що негативно впливають на національне законодавство, його 
гармонізацію із законодавством європейського Союзу і створюють перепони для інтеграційних 
процесів як всередині країни, так і зовні, гальмуючи процес зближення з європою.

Звичайно, у межах статті неможливо висвітлити всі істотні риси цієї проблеми, а тим більше 
вирішити її. Тому хотілося б приділити увагу розгляду досить вузького, але дуже важливого пи-
тання — подолання юридичних колізій у законодавстві, що регулює питання податкового адміні-
стрування в Україні.

Дослідженню юридичних колізій у законодавстві протягом останнього десятиліття присвятили 
свої праці, зокрема, такі провідні українські науковці у галузі теорії держави та права, як О. Зайчук, 
Н. Оніщенко, О. Петришин, М. Цвік та ін. Що ж стосується юридичних колізій у податковому зако-
нодавстві, то слід зазначити, що в Україні практично немає системних розробок та досліджень цьо-
го питання представниками науки фінансового права. У той же час необхідно відзначити наявність 
наукових праць із цих питань таких російських учених-правознавців у галузі фінансового права, як 
Ю. Гончарова, О. Дибижев, О. Титов та ін. На нашу думку, на увагу найбільше заслуговують дисер-
таційні дослідження російських учених О. Дибижева та О. Титова, в яких автори зробили певну 
класифікацію колізій у податковому законодавстві Російської Федерації, що регламентує діяльність 
із податкового адміністрування, проаналізували їх вплив на правозастосовну діяльність. 

У зв’язку із викладеним вище, вважаємо проблеми подолання юридичних колізій у законодав-
стві, що регламентує податкове адміністрування, нагальними та актуальними, тому присвятили 
їм цю статтю.

Метою статті є визначення поняття юридичних (правових) колізій у податковому законодав-
стві, їх класифікація, аналіз впливу на податкове адміністрування, пошук шляхів усунення цих 
колізій. 
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Для досягнення поставленої мети планується виконати такі завдання: дослідити поняття і сут-
ність юридичних колізій у податковому праві, їх вплив на правову систему загалом і на законо-
давство, що регламентує питання податкового адміністрування, зокрема, проаналізувати окремі 
питання подолання цих колізій, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення шляхів їх подо-
лання.

Перш за все необхідно визначити юридичний зміст понять і термінів, що будуть використо-
вуватися у процесі аналізу. Загалом ми поділяємо підхід таких російських учених, як О. Титова 
[9, с. 216], А. Іванова [6, с. 36], є. Юшкова [11, с. 125–126] щодо визначення поняття податко-
вого адміністрування як сукупності норм (правил), методів, прийомів та засобів, за допомогою 
яких спеціально уповноважені органи держави здійснюють управлінську діяльність у податко-
вій сфері, яку направлено на контроль за дотриманням законодавства про податки й збори, за 
правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю внесення до відповідного бюджету подат-
ків і зборів, а у випадках, передбачених законодавством, за правильністю обчислення, повно-
тою та своєчасністю внесення до відповідного бюджету інших обов’язкових платежів.

Що стосується визначення категорії «правова колізія», то цікавим видається підхід до визна-
чення правової колізії Н. Матузова, який трактує її ширше, ніж просто відмінність чи протиріч-
чя між нормами права, включаючи в її визначення протиріччя, що виникають у процесі право-
застосування і здійснення компетентними суб’єктами (органами та посадовими особами) своїх 
пов новажень [5, с. 225–244]. Поділяючи позицію О. Титова, вважаємо за правильне погодитися 
із наведеним визначенням, оскільки поняття юридичної колізії є ключовим для розуміння сис-
темних протиріч у праві, і в ньому відображається насамперед протиріччя між існуючими пра-
вовими акта ми та інститутами, правопорядком, домаганнями і діями щодо їх зміни, визнання 
або відторг нення. Як зазначає О. Титов, правознавці наголошують, що юридичні колізії зазвичай 
заважають і нерідко перешкоджають нормальній роботі правової системи, утискають права гро-
мадян і юридичних осіб, серйозно позначаються на ефективності правового регулювання, стані 
законності і правопорядку, правосвідомості та правової культури суспільства. Вони створюють 
складнощі у правозастосовній практиці, у застосуванні законодавства рядовими громадянами, 
культивують правовий нігілізм. Коли на один і той самий випадок припадає два, три і більше та-
ких, що супе речать один одному, актів, виконавець немовби отримує легальну можливість (при-
від) виконувати їх на свій розсуд, тобто виконувати той, який йому особисто вигідний, або не ви-
конувати жодного [9, с. 447–448]. Подібний суб’єктивізм у підходах виконавця якраз і породжує 
негативні наслідки у вигляді корупції, недбальства.

Аналізуючи дослідження останнього десятиліття, у науці податкового права можна виокреми-
ти такі види колізій, визначені О. Титовим [9, с. 449–450]:

1. Протиріччя податкового законодавства Конституції і принципам податкового права. 
Як приклад можна навести колізію між ч. 1 ст. 61 Конституції України [7] та нормами п. 120.1.1. 
ст. 120 і ст. 123 Податкового кодексу України (далі — ПК України) [8], що проіснувала з 1 січня 
2011 р. по 6 серпня 2011 р. (її було усунуто Законом України від 7 липня 2011 р. «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдоско-
налення окремих норм Податкового кодексу України» [1]). Так, ч. 1 ст. 61 Конституції України 
передбачає, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду 
за одне й те саме правопорушення. У той же час п. 120.1.1. ст. 120 ПК України передбачав відпові-
дальність платника за ненадання податкової декларації чи включення до неї перекручених даних 
про суми отриманих доходів, якщо такі дії спричинили заниження суми оподатковуваного дохо-
ду, а ст. 123 встановлювала відповідальність за визначення податковим органом суми податкового 
зобов’язання з вини платника (тобто якщо має місце недоїмка). Однак правопорушення, перед-
бачене п. 120.1.1, нерозривно пов’язане з правопорушенням, передбаченим ст. 123, у багатьох 
(навіть більшості) випадках перше є способом вчинення другого. При цьому йдеться про юри-
дично формально різний склад правопорушень, що виникають при здійсненні фактично одно го і 
того самого діяння. Тобто особа подала неправильну декларацію, і податковий орган самостійно 
визначив суму податкового зобов’язання з вини платника. А оскільки правопорушень два, то від-
повідно до п. 115.1 ст. 115 ПК України штрафні санкції застосовувались за кожне вчинене право-
порушення;
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2. Протиріччя норм податкових законів між собою. Яскравою демонстрацією такого виду 
колізії є нещодавні зміни до ПК України. Відповідно до пп. 167.5.1 ст. 167 ПК України у редак-
ції Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законів України» [2] ставка 
оподаткування пасивних доходів фізичних осіб встановлена на рівні 20 %. Водночас згідно з 
пп. 170.4.1 ст. 170 та абзацом 1 п. 167.1 ст. 167 ПК України ставка цього податку залишилася на 
рівні 15 %;

3. Порушення процедури ухвалення та введення у дію нормативного податкового акта. Пунк-
том 4.1.9. ст. 4 ПК України встановлено, що принцип стабільності податкового законодавства 
означає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за 
шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 
Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджет-
ного року. Але, наприклад, у 2011 р. зміни до ПК України вносилися 16 разів. Більшість норм на-
бирали чинності з порушенням встановленої процедури. До речі, така тенденція спостерігалася і 
в наступні роки;

4. Правозастосовні конфлікти. Як приклад правозастосовного конфлікту можна навести нор-
ми пп. 56.18, 59.19 ст. 56 ПК України. З одного боку, п. 56.18 ст. 56 надає платникові право з ураху-
ванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу (1 095 календарних днів), оскаржити 
в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який 
момент після отримання такого рішення. У цьому випадку при зверненні платника податків до 
суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання 
вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. З другого боку, 
п. 56.19 ст. 56 Кодексу визначає, що у разі, коли до подання позовної заяви проводилася про-
цедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити у суді податко-
ве повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошово-
го зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного 
оскарження відповідно до п. 56.17 цієї статті. У зв’язку із цим додатково до описаної гостро постає 
і колізія з моментом узгодження грошових зобов’язань — якщо платник податків застосував спо-
чатку адмі ністративне узгодження, а потім звернувся до суду, грошове зобов’язання стало узго-
дженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження згідно з абзацом 2 п. 56.17.5 
ст. 56 ПК України. Тож вже тривалий час існує проблема — яким чином після звернення до суду 
з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу (1 095 календарних днів), гро-
шове зобов’язання знов перетворюється на неузгоджене і залишається таким до дня набрання 
судовим рішенням законної сили;

5. Невідповідності підзаконних актів податковим законам. Приклади такого виду колізій на-
стільки численні, що зупинятися на якомусь з них детально є нераціональним, адже вони постій-
но висвітлюються у галузевих засобах масової інформації. Такі колізії часто виникають під час ви-
дання суб’єктами владних повноважень підзаконних нормативних актів навіть у випадках, коли 
видання таких актів передбачено самим законом (наприклад, під час розробки та затвердження 
форм і порядку заповнення податкових декларацій, розрахунків тощо).

Всі ці види невідповідностей на практиці зустрічаються досить часто. Більш того, аналізую-
чи навіть наведені вище приклади, можна дійти висновку, що в багатьох випадках одні й ті самі 
невідповідності підпадають під різні види колізій одночасно, відтак запропонована О. Титовим 
класифікація колізій у податковому праві нині не є повністю досконалою, оскільки не визначено 
скільки-небудь чіткого й об’єктивного критерію для такої класифікації, тому виникає потреба у 
здійсненні подальших ґрунтовних наукових досліджень вказаних питань.

Надзвичайно важливим є також питання подолання юридичних колізій. У сучасній теорії 
держави та права обґрунтовують можливість існування трьох основних способів подолання юри-
дичних колізій. Один із них має нормативно-правовий, другий — процедурно-правовий, тре-
тій — превентивно-правовий характер. Завданням першого способу є вдосконалення права як 
системного утворення, другого — діяльність спеціальних органів держави із подолання колізій, 
а третього — недопущення можливості виникнення колізій на практиці. Основними способами 
подолання є видання колізійних норм, тлумачення закону і застосування правоположень. Вони 
утворюють колізійний механізм, що повинен включати всі перелічені вище способи і давати мож-
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ливість у конкретному випадку зменшити шкідливий вплив прорахунків і недбалості законодавця 
[10, 82–83].

Разом із цим мусимо визнати, що зазначена модель (механізм) нині є не зовсім життєздатною 
у правових реаліях сучасної України. Стосовно подолання правових колізій у законодавстві, що 
регламентує податкове адміністрування, варто відзначити, що у сучасній практиці податкового 
адміністрування застосовуються перші два способи подолання юридичних колізій (нормативно-
правовий та процедурно-правовий), третій же (превентивно-правовий) є більш декларативним. 
З огляду на це, ефективність функціонування самого колізійного механізму в подоланні колізій у 
законодавстві, що регламентує податкове адміністрування, є вкрай низькою.

Як уже згадувалося вище, для усунення колізії було прийнято Закон України від 7 липня 2011 р. 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» [1], що є прикладом норма-
тивно-правового способу подолання колізії у законодавстві, що регламентує податкове адміні-
стрування. Процедурно-правовий спосіб подолання колізій у цій сфері можна продемонструвати 
на прикладі листа Вищого адміністративного суду України від 10 лютого 2011 р. [3], яким остан-
ній намагався подолати колізію у пунктах 56.18 та 56.19 ст. 56 ПК України, про що згадувалося 
вище. Також листом від 29 березня 2012 р. Державна податкова служба України [4] зробила спробу 
врегулювати колізії у податковому законодавстві процедурно-правовим способом, зазначаючи, 
що специфіка колізій, які виникають у законодавстві, як правило, пов’язана з поділом норм пра-
ва на загальні та спеціальні, і при конкуренції цих норм необхідно керуватися правилом щодо 
пріоритетності спеціальних норм над загальними. Зазначена спроба не мала значного ефекту, 
оскільки принцип презумпції правомірності рішень платника податків, передбачений пп. 4.1.4 
ст. 4 ПК України, є більше декларативним, ніж реальним, і в практиці роботи контролюючих 
органів існує тільки формально, а реально не застосовується. Варто звернути увагу і на інститут 
податкових консультацій, що існує в чинному ПК України і може розглядатись як інструмент 
не тільки для роз’яснення положень податкового законодавства, а й для подолання колізійності 
цього законодавства у межах згаданого вище процедурно-правового способу. Однак мусимо ви-
знати, що зазначений інститут має на практиці більше негативних, ніж позитивних наслідків, 
оскільки здебільшого повноваження щодо надання податкової консультації використовуються 
контролюючими органами не з метою, з якою це повноваження надано, а задля закріплення у 
податкових консультаціях (як узагальнюючих, так і індивідуальних) позицій, що в більшості ви-
падків не відповідають нормам податкового законодавства та/або змісту самого податку і вносять 
дисбаланс у правозастосовну практику.

Підбиваючи підсумки, маємо зробити висновок, що юридичні (правові) колізії у податковому 
законодавстві (зокрема у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування) — це проти-
річчя між існуючими правовими актами та інститутами, правопорядком, діями щодо їх зміни, 
визнання або відторгнення. Породжуючи своїм існуванням конфлікт, вони призводять до виник-
нення спірних ситуацій, гальмують процеси податкового адміністрування, негативно впливаючи 
на досягнення його мети, дестабілізують правову систему загалом.

Задля ефективного подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністру-
вання, на нашу думку, необхідно: посилити взаємодію науки податкового права і законотворчос-
ті; створити науково обґрунтовану концепцію розвитку законодавства у взаємозв’язку з еконо-
мічними, політичними і соціальними процесами, що відбуваються у державі; здійснити аналіз 
законодавства з метою виявлення нормативно-правових актів (їх окремих норм), що містять 
протиріччя; чітко визначити повноваження суб’єктів правозастосування; здійснювати систем-
ний контроль і нагляд за діяльністю суб’єктів (зокрема контролюючих органів) у межах закону та 
наданої компетенції; в усіх випадках проводити попередню експертну оцінку нормативних актів; 
здійснювати нормативне закріплення процедури подолання конфліктів (неузгодженостей).

Звичайно, наведені вище пропозиції не можуть вважатися повними та вичерпними для вирі-
шення такої складної проблеми, як подолання колізійності у законодавстві, що регламентує по-
даткове адміністрування. Але не розпочавши запровадження зазначених заходів у науково-теоре-
тичну та правотворчу роботу вже зараз, не можна очікувати швидкого та ефективного результату 
найближчі декілька років. 
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Філевський Р. м. подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування 
в Україні

У статті досліджується поняття і сутність колізій у законодавстві, що регулює податкове адміні-
стрування в Україні. На основі аналізу наукових праць здійснена класифікація колізій у податково-
му законодавстві України. На конкретних прикладах практики застосування окремих правових норм 
виокремлюються колізії, що існують у законодавстві України з питань податкового адміністрування. 
Проведений аналіз впливу колізій на податкове адміністрування і стабільність правової системи за-
галом. За результатами проведеного дослідження запропоновано шляхи подолання згаданих колізій.

Ключові слова: податкове адміністрування, юридичні колізії, класифікація юридичних колізій, по-
долання колізій у податковому законодавстві.

Филевский Р. н. преодоление коллизий в законодательстве, регламентирующем налоговое админи-
стрирование в Украине

В статье исследуется понятие и сущность коллизий в законодательстве, регулирующем налоговое 
администрирование в Украине. На основе анализа научных трудов приводится классификация колли-
зий в налоговом праве Украины. На конкретных примерах практики применения отдельных правовых 
норм выделяются существующие в законодательстве Украины, регулирующем вопросы налогового 
администрирования, коллизии. Статья содержит анализ влияния коллизий на налоговое администри-
рование и стабильность правовой системы в целом. По результатам проведенного исследования в ста-
тье предлагаются пути преодоления упомянутых коллизий.

Ключевые слова: налоговое администрирование, юридические коллизии, преодоление коллизий 
в налоговом законодательстве.

Filevskyy R. Overcoming conflicts in the legislation, regulating tax administration in Ukraine
The article deals with the problem of conflicts in the legislation governing tax administration, and ways to 

overcome them. The author has made analysis of existing practices to overcome conflicts in the tax legislation 
of Ukraine.
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The article explores the concept and essence of conflicts in the legislation, regulating tax administration 
in Ukraine. Based on the experience of Russian scientists, the article presents the classification of conflicts 
in the Ukrainian tax law. The conflicts are allocated due to the specific examples of practical application 
of Ukrainian legislation. The article analyzes the effect of collisions on the tax administration and the 
stability of the legal system as a whole. According to the results of the research article suggests ways to 
overcome these conflicts.

Key words: Tax administration, legal conflicts, overcoming conflicts in the tax law.
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ОСнОвнІ пІДхОДИ ДО ДЕЦЕнТРАлІЗАЦІЇ  
ТА СУБСИДІАРнОСТІ в ЄвРОпЕЙСьКОмУ СОЮЗІ: 

ДОСвІД ДлЯ УКРАЇнИ

Понад 10 років в Україні ведуться розмови про необхідність реформування системи місцевого 
самоврядування, надання більш широких повноважень органам місцевого самоврядування, 

що потребує проведення реформ на основі принципів децентралізації та субсидіарності. Незва-
жаючи на значну кількість наукових праць із цієї проблематики, в яких наголошується на необ-
хідності децентралізації владних повноважень у країні, відповідних звернень учасників науково-
практичних конференцій, проектів нормативно-правових актів, що розроблялися вітчизняними 
науковцями і практиками місцевого самоврядування, реальних зрушень у цьому напрямі так і 
не відбулося. Із приходом нової влади в Україні у 2014 р., ці питання знову набули актуальності. 
Президент країни П. Порошенко визначив децентралізацію в Україні як один із найважливіших 
напрямів всього реформування. Він закликав надати органам місцевого самоврядування значні 
повноваження та зазначив, що після місцевих виборів у жовтні 2015 р. у країні відбудеться децен-
тралізації влади [6]. На думку провідних вітчизняних і світових експертів, децентралізація влади в 
Україні нарешті вирішить цілу низку питань територіального розвитку країни, а найважливішим 
підходом до децентралізації має стати принцип субсидіарності. 

Для проведення зазначених реформ в Україні важливим є використання міжнародного досвіду 
та практик, зокрема, що стосується реформ на основі принципів децентралізації та субсидіарнос-
ті. Найважливішим у цьому контексті є досвід європейського Союзу (далі — єС).

Серед останніх наукових праць, присвячених дослідженню європейського досвіду реалізації 
принципів децентралізації та субсидіарності, слід назвати видання Центру політико-правових 
реформ «Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України», 
дисер таційне дослідження І. Софінської «Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні 
країн європейського Союзу та України», підручник за редакцією С. Писаренко «Менеджмент 
європейської економічної інтеграції» та ін. Так, І. Софінська слушно зазначає, що «в Україні 
на державному рівні визнано необхідність проведення конституційної, адміністративної, су-
дово-правової, муніципальної реформ, а також окреслено комплекс актуальних перетворень у 
сфері соціального життя. Перед державною владою України постають нові виклики і проблеми, 
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розв’язання яких потребують сучасних підходів і ефективних рішень. Суттєве значення в цьому 
процесі має конституційно-правове регулювання організації та функціонування місцевої публіч-
ної влади. Досвід країн європейського Союзу наочно демонструє, що застосування принципу 
субсидіарності є важливим і позитивним фактором прояву демократії, децентралізації влади та 
розвитку місцевого самоврядування, ефективного функціонування самостійної та самодостат-
ньої територіальної громади у кожній державі» [5, c. 3].

Міжнародному та, зокрема, європейському досвіду реформування системи місцевого само-
врядування присвячена значна кількість праць вітчизняних науковців. У той же час аналіз засто-
сування саме принципів децентралізації та субcидіарності в єС, відповідних підходів ще потребує 
додаткової уваги науковців, особливо на сучасному етапі реформування. Наукових досліджень у 
цьому напрямі ще вкрай недостатньо.

Метою цієї статті є здійснення аналізу основних підходів до децентралізації та субсидіарності 
в єС, а також визначення тих аспектів реформування, що можуть бути корисними для України.

Досліджуючи принципи децентралізації та субсидіарності, передусім необхідно надати їх 
основ ні визначення. Децентралізація — це такий спосіб визначення і розмежування завдань і 
функцій, за якого більшість із них передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і 
стає власним завданням та повноваженням органів нижчого рівня [3, c. 13].

Польські науковці виокремлюють такі типи децентралізації, як територіальна, функціональ-
на та предметна, а за видами та підходами — вертикальна та горизонтальна. Так, територіальна 
децентралізація, на думку вчених, означає створення органів публічної адміністрації, які здій-
снюватимуть урядування в адміністративно-територіальних одиницях самостійно і незалежно від 
органів державної влади, перебуваючи поза їх ієрархічною системою та підпорядкуванням, тобто 
органів місцевого та регіонального самоврядування [10, с. 52–53, 362–365].

У Франції найбільш важливими та складними питаннями, вирішення яких призвело до ста-
новлення дієвого територіального управління, були деконцентрація владних повноважень та 
децентралізація влади, яка визначалась як передача повноважень держави територіальним авто-
номним громадам, тобто органам місцевого самоврядування [1, с. 88].

У значній кількості праць європейських дослідників та у документах єС зазначається, що 
децентралізація повноважень має здійснюватися на основі принципу субсидіарності, а саме — 
передачі цих повноважень на найбільш наближений до населення рівень управління. Прин-
цип субсидіарності досить детально був висвітлений у працях німецького науковця О. Нелль-
Бройнинга. Суть цього принципу науковець визначив як такий, згідно з яким всі завдання 
вирішуються на максимально низькому рівні, що здатний їх вирішити, а більш високий рівень 
управління може втручатися лише тоді, коли найнижчий довів свою нездатність вирішити 
проб лему самостійно [9, с. 15].

В європейській Хартії місцевого самоврядування досить вдало визначені основні підходи до 
децентралізації та субсидіарності, зокрема, у ст. 4 зазначається, що державні повноваження, як 
правило, мають бути здійснені органами влади, що є найбільш наближені до населення. Надання 
повноважень іншому органу влади має відбуватися з урахуванням обсягів та характеру завдань, а 
також вимог ефективності та економії [4, с. 107].

Отже, яким чином відбувалося реформування системи місцевого самоврядування у країнах 
єС на основі принципів децентралізації та субсидіарності? Спробуємо це проаналізувати. 

Відомий експерт Ради європи, професор Сорбонського Університету Ж. Марку зазначає, що 
широка автономія територіальних громад не притаманна Франції, але вона існує в таких країнах, 
як Австрія, Іспанія, Італія, Угорщина, Чехія, Словенія, Швейцарія, в окремих регіонах Німеччи-
ни тощо [8]. Важливим наслідком децентралізації є можливість розвитку місцевих інновацій, а 
також широка кооперація між територіальними громадами. Така кооперація чітко закріплена у 
законодавстві багатьох європейських країн, зокрема Німеччині, Угорщині, Італії та ін. Слід за-
значити, що широка територіальна автономія має місце, як правило, у країнах федеративних або, 
як їх визначив Ж. Марку, складних. В унітарних країнах, якою є й Україна, центральна влада за-
лишає за собою право регламентувати базисні підходи до діяльності органів місцевого самовря-
дування. Винятком із цього правила є Нідерланди. У цій країні органи місцевого самоврядування 
наділені широкими повноваженнями у результаті реформи децентралізації. Департаменти Руму-
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нії, які є проміжним рівнем між центром і громадами, також мають значні повноваження у ви-
рішенні питань територіального розвитку, зокрема і що стосується міжтериторіальної кооперації. 
Деякі провінції в Італії наділені значними повноваженнями, що дозволяє їм повною мірою та під 
власну відповідальність вирішувати питання місцевого розвитку.

Загалом що стосується функцій та повноважень органів місцевого самоврядування, то в біль-
шості європейських країн вони здійснюються на основі європейської Хартії місцевого самовря-
дування, тобто органи місцевого самоврядування дійсно мають значні та певною мірою виключні 
повноваження у питаннях місцевого розвитку. У той час є країни, в яких ще й досі точаться де-
бати щодо визначення компетенції місцевого самоврядування, як, наприклад, в Італії, Іспанії, 
Португалії. Реформа місцевого самоврядування почала обговорюватися і у Франції. До 1980 р. це 
була досить централізована держава, проте проведені реформи створили умови для децентраліза-
ції влади та демократизації системи публічної адміністрації. Передумовою проведення реформи, 
спрямованої на децентралізацію, був активний у 1970-х роках рух місцевого розвитку, який про-
довжено і посилено під час динамічної децентралізації 1982 р. Впродовж 1982–1986 рр. у Франції 
було прийнято понад 40 законів, спрямованих на децентралізацію [3, c. 26], на прийнятті яких 
реформування системи місцевого управління у Франції не закінчилося. У 90-х роках також була 
прийнята низка законів, що значно змінили систему місцевого самоврядування у країні. Основ-
ним напрямом реформування було чітке визначення повноважень органів влади всіх рівнів, а 
особливо органів місцевої влади. Ці реформи продовжились і у 2000-х роках. Остаточно децент-
ралізація у сучасному вигляді у Франції була закріплена законом від 2004 р. 

Загалом основні реформи щодо визначення функцій та повноважень як регіонів у межах країн, 
так і органів місцевої влади нижчого рівня, відбулися у європейських країнах у 70-х роках. Саме 
тоді були закладені основи функціонування сучасної системи територіальної організації, визна-
чені взаємовідносини центру з регіонами та органами місцевого самоврядування. Після цього 
протягом декількох років, функції та повноваження територіальних громад зазнали лише незна-
чних змін. Проте і досі продовжуються дебати щодо можливого реформування, а в деяких країнах 
таке реформування або відбулося, або перебуває на стадії завершення. Все сучасне реформування 
системи місцевого самоврядування в єС спрямоване на більш чітке визначення функцій та по-
вноважень місцевих органів влади. Науковці це називають другою хвилею територіальних реформ 
[8, c. 139]. Важливим напрямом реформування місцевого самоврядування у контексті децентралі-
зації в європейських країнах останніми роками була фіскальна децентралізація. Так, у Португалії, 
у 2006 та 2007 рр. були прийняті відповідні закони щодо фінансової автономії територіальних 
громад. В Італії у 2009 р. була проведена реформа під назвою «фіскальний федералізм»; був при-
йнятий закон щодо основних принципів розподілу коштів між різними рівнями територіально-
го управління. Отже, зрушення у бік збільшення децентралізації повноважень орга нів місцевої 
влади на сучасному етапі навіть у розвинених демократичних європейських країнах говорить 
про значне майбутнє цих процесів [8, c. 139]. Подальший розвиток місцевого самоврядування 
відбуватиметься за умови надання широких повноважень органам місцевого самоврядування та 
суттєвої автономії у питаннях забезпечення місцевого розвитку та вирішенні питань місцевого 
значення.

У той же час, на думку провідних європейських науковців, зокрема Ж. Марку, існує загроза, що 
під час кризи органи влади центрального рівня, маючи право не надавати фінансову підтримку 
громадам, в умовах їх фінансової автономії, залишать їх сам на сам із глобальними викликами та 
проблемами [8, c. 140].

Досить цікавим є досвід Чехії у здійсненні децентралізації місцевого розвитку. У цій країні те-
риторіальні громади мають досить широкі повноваження, що призвело до сталого територіально-
го розвитку. Заслуговує на увагу і швидкість, з якою було проведено реформування. Водночас, на 
думку деяких вітчизняних науковців, досвід Чехії не може бути корисним для України. Зокрема, 
О. Бутник наголошує на тому, що система місцевого самоврядування, що створена у Чехії, не може 
бути використана в Україні, враховуючи такі обставини: у цій країні населені пункти (відновлені 
в 1990 р.) мають рівну юридичну силу, але можуть бути розділені на 7 основних категорій залеж-
но від їх повноважень — населений пункт із розширеними повноваженнями; населений пункт 
з уповноваженим муніципалітетом; населений пункт із правом давати дозвіл на будів ництво; 
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населений пункт із правом вести книгу реєстрації актів цивільного стану; населений пункт, що 
оформляє правові документи; населений пункт з Czech POINT (офіс надання державних адмі-
ністративних послуг, зокрема з доступу до державних реєстрів) та населений пункт із мінімаль-
ним обсягом повноважень управління. Оскільки ці категорії можуть додатково комбінуватися, 
нинішня ситуація є не зовсім зрозумілою. Які відмінності між населеними пунктами? Зважаючи 
на назви, деякі послуги доступні тільки в певних населених пунктах, або, точніше, деякі населені 
пункти надають окремі послуги іншим населеним пунктам. Науковець вважає, що людині, яка 
не стикається напряму з розподілом повноважень між населеними пунктами, розібратися у цій 
системі досить складно, оскільки вона не є прозорою і зрозумілою [2]. 

В Іспанії, як зазначалося вище, існує досить широка автономія територіальних громад. Кон-
ституція країни чітко визначає повноваження держави та автономних територій. Вітчизняні до-
слідники зазначають, що розмежування компетенції між державною владою і автономними те-
риторіями проводиться Конституцією на основі чіткої фіксації виключної компетенції держави 
(ст. 149) та автономних територій (ст. 148). Виключна компетенція держави передбачає перелік 
предметів відання і повноважень, які можуть здійснюватися лише органами державної влади та 
не можуть бути передані для вирішення органам місцевого самоврядування. Поряд із цим пи-
тання, спеціально не віднесені Конституцією до виключної компетенції держави, можуть бути 
передані до компетенції автономних територій на підставі їх статутів (ч. 3 ст. 149) [3, с. 25]. Слід 
зазначити, що у Конституції Іспанії, як і в більшості конституцій інших європейських країн, не 
лише чітко визначено повноваження територіальних органів влади, а й механізми контролю за їх 
діяльністю. Увесь світовий досвід свідчить, що найбільш ефективний територіальний розвиток 
відбувається саме тоді, коли органи місцевої влади наділені досить широкими повноваженнями 
щодо місцевого розвитку, але в той же час зажди існує чітко визначений контроль за їх діяльністю. 
Саме такий підхід, на нашу думку, має бути впроваджений в Україні.

Отже, проведений вище аналіз свідчить, що рано чи пізно будь-яка країна приходить до того, 
що територіальний розвиток не є можливим без широкої автономії органів місцевого самовряду-
вання, яка досягається шляхом децентралізації повноважень на основі принципу субсидіарності, 
тобто передачі цих повноважень на найбільш наближений до населення рівень управління. Ще й 
досі, навіть у розвинених європейських країнах, відбуваються процеси вдосконалення підходів до 
децентралізації та більш чіткого визначення повноважень всіх суб’єктів територіального розви-
тку.

У той же час світовий досвід свідчить, що разом із самостійністю органів місцевого самовряду-
вання у питаннях місцевого розвитку необхідно чітко визначити систему контролю за їх діяльніс-
тю. Лише там, де такий контроль існує, має місце баланс повноважень, ефективна діяльність та 
взаємодія всіх суб’єктів територіального розвитку, що забезпечує дійсно сталий розвиток регіонів 
і громад.

На жаль, незважаючи на оголошену в країні децентралізацію, в Україні ще намає чітко визна-
ченої стратегії функціонування органів місцевого самоврядування та системи контролю за їх ді-
яльністю, яка б була чітка та ефективна. Враховуючи цей факт, подальші наукові дослідження слід 
спрямувати на визначення такої стратегії та повноваження, роль і зміст діяльності контролюючих 
суб’єктів.
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хорт І. в. Основні підходи до централізації та субсидіарності в Європейському Союзі: досвід для України 
Стаття присвячена питанням застосування підходів децентралізації та субсидіарності у деяких 

євро пейських країнах. Досліджуються дефініції принципів децентралізації та субсидіарності, а також 
здійснюється аналіз окремих реформ у країнах — членах європейського Союзу щодо визначення по-
вноважень органів влади у питаннях місцевого розвитку, їх децентралізації та деконцентрації. Визна-
чені основні напрями можливого застосування європейського досвіду децентралізації в Україні.

Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, повноваження органів місцевої 
влади, субсидіарність.

хорт И. в. Основные подходы к децентрализации и субсидиарности в Европейском Союзе: опыт для 
Украины

Статья посвящена вопросам применения подходов децентрализации и субсидиарности в некоторых 
европейских странах. Исследуются дефиниции принципов децентрализации и субсидиарности, а так-
же осуществляется анализ отдельных реформ в странах — членах Европейского Союза по определению 
полномочий органов власти в вопросах местного развития, их децентрализации и деконцентрации. 
Определены основные направления возможного применения европейского опыта децентрализации 
в Украине.

Ключевые слова: децентрализация, органы местного самоуправления, полномочия органов местной 
власти, субсидиарность.

Khort I. Basic approaches to decentralization and subsidiarity in the European Union: experience for Ukraine
This article focuses on the issues decentralization and subsidiarity in some of European countries. The 

article investigates the definition of the principles of subsidiarity and decentralization. In this article is making 
the analysis of reforms in the member states of the European Union on the powers of local authorities in 
development of decentralization and deconcentration. The main areas of possible application of the European 
experience of decentralization in Ukraine are defined.

Key words: decentralization, local government, the powers of local authorities, subsidiarity.
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ДО пИТАннЯ ЩОДО ЦИвІльнО-пРАвОвОЇ  
вІДпОвІДАльнОСТІ  

У СФЕРІ ЗДІЙСнЕннЯ КОСмІЧнОЇ ДІЯльнОСТІ

Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема належної юридичної регламента-
ції космічної діяльності, що сприятиме її подальшому розвитку. Нині існує низка міжнарод-

но-правових актів, що визначають міжнародний порядок здійснення космічної діяльності. На-
томість сферою їхнього застосування є міжнародно-правові відносини, тобто відносини на рівні 
держав. Водночас простежується тенденція до переходу космічної діяльності з макрорівня (коли 
суб’єктами є держави) на мікрорівень (коли суб’єктами космічних відносин є окремі підприєм-
ства та навіть фізичні особи). Прикладом цієї тенденції можна назвати впровадження в іноземній 
практиці такого інституту, як іпотека космічних об’єктів. Його суттю є залучення приватного ка-
піталу в космічну сферу, що знижує навантаження на бюджет держави, яка займається розробкою 
і запуском космічних об’єктів. 

Україна по праву належить до провідних космічних держав світу, і попри певні труднощі праг-
не до розвитку космічної діяльності (у тому числі шляхом кооперації з провідними країнами). 
Тому запровадження вказаного інституту і в нашій державі є актуальним.

У контексті розвитку цього інституту окрему увагу варто приділити питанню юридичної відпо-
відальності за договором іпотеки космічного об’єкта. 

Нині в Україні питання цивільно-правової відповідальності, як загальної, так і в межах окре-
мих інститутів, відносяться до категорії ґрунтовно досліджених (за винятком окремих сфер, у тому 
числі космічної діяльності). Варто зазначити, що Україна у регулюванні цієї діяльності застосо-
вує міжнародно-правові договори, які були укладені ще 30–40 років тому. Однак, як зазначалося 
вище, вони регулюють окремі аспекти міжнародно-правової відповідальності держав. Тому існує 
доцільність розробки нових або внесення змін до чинних нормативно-правових актів, у тому чис-
лі міжнародних, які б регулювали ці питання на рівні національного законодавства.

Метою цієї статті є висвітлення проблемних питаннь цивільно-правової відповідальності 
(як договірної, так і позадоговірної) та проведення аналогій через призму здійснення космічної 
діяль ності.

Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті немайнові відносини, 
що ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності та ши-
рокій свободі їх учасників у визначенні своїх прав та обов’язків. 

Соціальна цінність цивільного права, як відомо, полягає у тому, що ця галузь у своїх нормах 
містить широкий арсенал засобів та інструментів впливу на поведінку громадян і юридичних 
осіб, застосовуючи їхні інтереси. Одним із таких засобів впливу на майнові інтереси осіб є за-
стосування до правопорушника засобів цивільно-правової відповідальності, зокрема майнових 
санкцій.

При цьому виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідаль-
ності, які встановлені договором або актами цивільного законодавства. На відміну від існуючого 
раніше в цивільному законодавстві підходу, коли у ролі засобу забезпечення виконання обов’язків 
передусім декларувалися засоби відповідальності, у Цивільному кодексі України 2003 р. (далі — ЦК 
України) основна увага акцентується на провідній ролі засобів заохочення [3, c. 215].

Засоби заохочення можуть бути встановлені в договорі у вигляді позитивних стимулів (напри-
клад, надбавка до суми платежу за дострокове виконання роботи). Однак на практиці як приму-
совий стимул для виконання обов’язків частіше застосовується заходи відповідальності або інші 
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засоби «негативного впливу» на зобов’язану особу, що одночасно мають на меті захист інтересів 
управомоченої особи [2, c. 184].

Сторони у цивільному правовідношенні виступають у ролі носіїв певних цивільних прав та 
обов’язків, які вони повинні сумлінно виконувати. Порушення носієм суб’єктивного обов’язку 
тягне за собою застосування до нього відповідних засобів примусу (санкцій). 

Найпоширенішим видом санкцій є цивільно-правова відповідальність, яка настає у результаті 
порушення як абсолютних, так і зобов’язальних прав.

Цивільна відповідальність являє собою майнову відповідальність громадян чи організацій, що 
виникає у разі неправомірних дій, невиконання договірних зобов’язань, заподіяння особистої чи 
майнової шкоди. Вона виникає за наявності неправомірних дій і вини зобов’язаної особи. Як ви-
няток, передбачається цивільна відповідальність без вини організації чи громадян, діяльність 
яких пов’язана з джерелом підвищеної небезпеки, або в інших випадках, передбачених законо-
давством [4, c. 512].

Цивільно-правова відповідальність як різновид санкції — це покладення на правопорушника 
несприятливих правових наслідків, що виявляються у позбавленні його певних прав або в заміні 
невиконаного обов’язку новим, або додатковим. Відповідальність може наставати у таких фор-
мах:  а) відшкодування збитків; б) сплата неустойки; в) втрата завдатку; г) конфіскація майна; 
ґ) компенсація моральної (немайнової) шкоди тощо [5, c. 120]. 

У цивільному законодавстві розрізняють види відповідальності за різними критеріями. Зокре-
ма, за підставами виникнення прав та обов’язків, за порушення яких встановлено відповідаль-
ність, вона поділяється на договірну та позадоговірну.

У цивільно-правовому зобов’язанні з боку кредитора або боржника можуть діяти двоє або біль-
ше осіб. Залежно від розподілу прав та обов’язків між суб’єктами зобов’язання із множинністю осіб 
розрізняють часткові (пайові), солідарні та додаткові (субсидіарні) зобов’язання. Відповідальність 
за порушення цих зобов’язань теж буває частковою, солідарною або субсидіарною. За чинним 
ЦК України широкого застосування набуло повне відшкодування збитків.

При частковій відповідальності кожна із зобов’язаних осіб відшкодовує збитки і сплачує не-
устойку пропорційно до розміру своєї частки спільного боргу [1, c. 227].

За загальним правилом цивільно-правова відповідальність настає за наявності таких умов: 
1) протиправність поведінки (дії чи бездіяльності) особи; 2) шкідливого результату такої поведін-
ки (шкоди); 3) причинового зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою; 4) вини особи, яка 
заподіяла шкоду.

Перші три умови є об’єктивними, а четверта — вина — є суб’єктивною підставою цивільно-
правової відповідальності.

Для покладення на правопорушника цивільної відповідальності у формі відшкодування збит-
ків необхідний повний склад цивільного правопорушення. Для стягнення неустойки або втрати 
завдатку кредиторові досить довести, що поведінка боржника є протиправною, а вина його при-
пускається, коли він не довів відсутності своєї вини в порушенні зобов’язання. Тут має місце не-
повний, «урізаний» склад правопорушення.

Проте у випадках, прямо передбачених законом, навіть за наявності всіх ознак вчиненого пра-
вопорушення, особа не несе відповідальності. Підставами звільнення від цивільно-правової від-
повідальності є випадок і непереборна сила.

З огляду на мету цієї статті, на увагу заслуговують питання щодо специфіки цивільно-правової 
відповідальності у сфері здійснення космічної діяльності, яка ґрунтується на особливостях цієї 
діяльності. Звісно, порушення у зазначеній сфері можуть породжувати не тільки цивільну, а й 
господарську, адміністративну або кримінальну відповідальність. 

Слід зазначити, що на практиці найбільш застосовуваним видом відповідальності є відшкоду-
вання збитків. У сфері космічної діяльності, через її специфічність, відповідальність, як правило, 
є договірною. Однак в жодному разі не можна відкидати можливості виникнення позадоговірної 
відповідальності у цій сфері. 

На особливу увагу заслуговує питання цивільно-правової відповідальності у правовідношенні 
іпотеки космічних об’єктів. Як відомо, іпотека є різновидом договору застави. У цьому випадку 
предметом застави є космічний об’єкт, який за чинним законодавством віднесений до нерухомо-
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го майна. Проте законодавець не дає жодного розширеного механізму регулювання у цій сфері, 
хоча такий механізм є необхідним з огляду на специфічність.

За договором іпотеки може виникнути такий специфічний вид цивільно-правової відпові-
дальності, як втрата права на заставлене майно. Цей вид відповідальності безпосередньо не зазна-
чений у ЦК України, але враховуючи диспозитивність цивільного права, можна вважати перелік 
видів цивільно-правової відповідальності невичерпним. 

Необхідно зазначити, що втрата права на заставлене майно як різновид цивільно-правової від-
повідальності може наступати лише в контексті договору застави (у тому числі іпотеки). Перед-
бачається повна втрата прав на заставлене майно іпотекодавцем і перехід цих прав до нового влас-
ника речі — іпотекодержателя. Іпотекодержатель, за рахунок заставленого майна, задовольняє 
свої вимоги до боржника. У випадку, якщо після задоволення всіх вимог кредитора частина майна 
залишилася, то вона має бути повернена боржнику за первісним зобов’язанням пропорційно до 
виконаної частини зобов’язання [6].
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у сфері космічної діяльності. Акцентується увага на питанні цивільно-правової відповідальності за до-
говором іпотеки космічних об’єктів. 
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На основе анализа соответствующих норм гражданского права Украины, законодательства о кос-
мической деятельности и научных источников определяются общие положения и особенности граж-
данско-правовой ответственности. Дается общая характеристика основных видов ответственности по 
гражданскому законодательству. Особое внимание уделяется ответственности за нарушение граждан-
ских правовых обязательств в сфере космической деятельности. Акцентируется внимание на вопросе 
гражданско-правовой ответственности по договору ипотеки космических объектов.
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Khrapach S. On the issue of civil liability in the field of space activities
Based on analysis of the relevant rules of civil law of Ukraine, legislation on space activities and scientific 

sources are defined terms and features of civil liability. A general description of the main types of liability under 
civil law. Particular attention is paid to civil liability for breach of the legal obligations in the field of space 
activities. Focuses on the issue of civil liability under the contract of mortgage space objects.

Key words: responsibility, civil liability, space object, space, mortgages, legal regulation, contract.
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ОРГАнЫ УпРАвлЕнИЯ ТУРИЗмОм вО вьЕТнАмЕ  
И пУТИ Их СОвЕРшЕнСТвОвАнИЯ

Успех туристской политики государства зависит от усилий государственной туристской 
администрации, от ее инициатив в области законодательства, налоговой, финансовой, 

экономической и социальной сфер, степени воздействия на другие органы государственного 
управления. В силу ряда факторов политического и экономического характера в мировой прак-
тике существуют различные государственные системы организации, управления и регулирова-
ния туризма. 

По мнению Нгуен Ван Лыу, по названию и функции аппарата, осуществляющего государ-
ственное управление туризмом, можно делить страны мира на четыре группы:

1) страны, имеющие министерство туризма. По статистике в данный момент в мире есть 
35 стран, имеющих министерства туризма; 

2) страны, не имеющие министерство туризма. В этих странах орган государственного управ-
ления туризмом равен министерству. Например, Государственное Управление туризмом Китая, 
Государственный Комитет по туризму Российской Федерации (далее — РФ) (в 2012 г. вошел в 
состав Министерства спорта РФ);

3) страны, имеющие министерство, которое занимается управлением туризмом и другими 
отраслями. Например, Министерство культуры и туризма Индонезии, Министерство туризма и 
спорта Тайланда, Министерство транспорта, ремеслa, оборудования, жилищ и туризма Франции, 
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама;

4) страны, где орган государственного управления туризмом находится при одном министер-
стве, но название этого министерства не содержит термин «туризм». Например, Министерство 
промышленности и торговли Сингапура, Министерство транспорта Японии [1].

В отличие от Нгуен Ван Лыу, О. Лойко  делит государственные туристские администрации 
разных стран на три модели. Ученый добавляет еще одну модель: отсутствие государственной ту-
ристской администрации. В этом случаи все вопросы решаются на местах на основе принципов 
рыночной самоорганизации. Например, в США в 1997 г. была проведена ликвидация государствен-
ной структуры, ведавшей туризмом по ряду причин: сокращение расходов федерального бюджета, 
прочные позиции США на международном туристическом рынке, уверенность в привлекательности 
страны для зарубежных туристов, наличие сильных частных компаний в сфере туризма, способных 
на мощные самостоятельные рекламные акции в интересах всего национального рынка [2]. 

Две первых группы, по классификации Нгуен Ван Лыу, в основном включают в себя раз-
вивающиеся страны, которые стараются привлечь к себе внимание. В этих странах имеются 
потенциальные условия для развития туризма. Он находится на начальном этапе развития, за-
нимает важное место в государственной экономике и играет роль в социально-экономическом 
развитии. Четвертая группа включает страны с развитой промышленностью, совершенным зако-
нодательством и высокоразвитым, масштабным туризмом. Однако туризм занимает небольшой 
процент в общем национальном доходе.

Вьетнам относится к третьей группе стран, связывающих развитие туризма с другими отрас-
лями. В течение двух последних десятилетий Вьетнам пытался быстро строить и совершенство-
вать систему нормативных актов, регулирующих туризм. В соответствии с нормативными актами 
формируется система органов государственного управления туризмом. Функции, задачи и струк-
тура каждого из органов государственного управления туризмом детально предусматриваются. 
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Чан Т. В. Органы управления туризмом во вьетнаме и пути их совершенствования 

1. Органы центральной исполнительной власти, занимающиеся управлением туризмом во вьетна-
ме. К ним относятся: Министерство культуры, спорта и туризма; Главное Управление туризмом. 
Рассмотрим более детально.

Министерство культуры, спорта и туризма. Согласно Постановлению 76/2013/NĐ-CP 
Правительства Вьетнама «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 
Министерствa культуры, спорта и туризма» (ст. 2) это министерство осуществляет государствен-
ное управление культурой, спортом и туризмом во всей стране. В области туризма основными из 
его задач и полномочий являются следующие: 

• доложить Правительству и Премьер-министру проекты нормативных актов, проекты 
долгосрочных, пятилетних, годовых стратегий, планов, программ развития туризма;

• издавать циркуляры, решения, указы и другие документы соответственно своей функции, 
задачам и полномочиям;

• инструктировать, контролировать, организовывать исполнение нормативных актов, 
утвержденных планoв, программ; 

• пропaгандировать нормативные акты в области туризма и наблюдать за их исполнением; 
• инструктировать, организовывать, выполнять утвержденный генеральный план развития 

туризма, туристских зон, ключевых туристских территорий, государственных туристских зон; 
• инструктировать исполнение законодательствa о предпринимательстве в сфере путеше-

ственного туризма, туристского размещения, развития туристских зон, туристических пунктов и 
других туристических сервисов;

• доложить полномочному органу на рассмотрение проекты планов развития людских ресур-
сов для туризма. Издавать инструктаж, проверять и организовывать планы развития людских ре-
сурсов для туризма.

Главное Управление туризмом. В соответствии с Решением 23/2014/QĐ-TTg Премьер-мини-
стра, принятым 13 марта 2014 г. «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структу-
ре Вьетнамского Главного управления туризмом при Министерстве культуры, спорта и туризма», 
Вьетнамское Главное Управление туризмом выполняет штабную функцию, помогает Министру 
культуры, спорта и туризма исполнять законодательство о туризме в стране, управлять турист-
скими сервисами согласно законодательству (ст. 1). 

Организационная структура Вьетнамского Главного Управления туризмом включает сле-
дующие органы: Отдел путешественного туризма, Гостиничный отдел, Отдел туристского рынка, 
Отдел планов и финансов, Отдел международных отношений, Отдел кадров, Канцелярию, Иссле-
довательский институт развития туризма, журнал «Туризм», газету «Туризм», Центр информации 
о туризме (ст. 3 Решения 23/2014/QĐ-TTg). 

По Решению 23/2014/QĐ-TTg (ст. 2) основными задачами и полномочиями Вьетнамского 
Главного управления туризмом являются следующие: 

• доложить Министру культуры, спорта и туризма, чтобы передать Правительству: проекты 
законов, постановлений Парламента, проекты постановлений Постоянного совета Парламента, 
проекты постановлений Правительства в области туризма по поручению Министра культуры, 
спорта и туризма; проекты генеральной стратегии, генерального плана развития туризма, госу-
дарственной программы ускорения туризма, государственной туристской программы дейсвий; 
проектов важных государственных туристских строений.

• доложить Министру культуры, спорта и туризма на решение: проекты длительного плана, 
пятилетних и годовых планов развития туризма; проектов туристических строений; проекты 
нормативных актов о туризме; экономические, технические стандарты в области туризма; крите-
рии для классификации туристских средств размещения, туристских пунктов, зон; правил иссле-
дования, оценки, классификации туристических ресурсов; правила управления туристическими 
зонами, принадлежащими двум (или более) областям. 

• организовать исполнение и проверки исполнения нормативных актов, стратегии, про-
грамм, планов, проектов в области туризма, утвержденных компетентными органами; ускорение 
туризма в стране и загранице; выдвижение политики развития туристских продукций, рынков и 
туристских людских ресурсов; выдачи решений о распределении по разрядам туристских средств 
размещения; выдачи, продление, изменение, дополнение, изъятие лицензий на международный 
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путешественный туризм; выдачи, продление, изменение, дополнение, изъятие лицензий на со-
здание филиалов иностранных туристических предприятий во Вьетнаме. 

Органы местной исполнительной власти, занимающиеся управлением туризмом во вьетнаме: 
област ной отдел культуры, спорта и туризма; уездный отдел культуры и информатики. Рассмо-
трим их более детально.

Областной отдел культуры, спорта и туризма. В соответствии с Циркуляром 43/2008/TTLT-
BVHTTDL-BNV Министерства культуры, спорта и туризма и Министерства внутренних дел, 
принятым 6 июня 2008 г. «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 
област ного отдела культуры, спорта и туризма при областном народном комитете и уездного отде-
ла культуры и информатики при уездном народном комитете», областной отдел культуры, спорта 
и туризма является специальным органом областного народного комитета, выполняющим штаб-
ную функцию, помогающим областному народному комитету осуществлять государственное 
управление в области культуры, спорта, туризма, рекламы и семьи.  

В соответствии с Циркуляром 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV (9, ч. I) он уполномочен:
• доложить областному народному комитету на рассмотрение: проекты долгосрочных, пяти-

летних и годовых планов развития туризма в области; проекты решений, приказов; программы, 
мероприятия совершенствования государственного управления туризмом, привлечения капита-
ловложений для развития туризма в области; 

• производить инвентаризацию, оценку, классификацию, строение базы данных о туристи-
ческих ресурсах области; применять мероприятия для охраны, восстановления, рационального 
использования и развития туристских ресурсов, туристской среды, туристических зон, пунктов 
области;

• строить планы, программы ускорения туризма и организовывать исполнение программ 
ускорения туризма, туристских событий, ярмарок, конференций, выставок. 

Уездный отдел культуры и информатики. В соответствии с Циркуляром 43/2008/TTLT-
BVHTTDL-BNV (9, ч. II) он является специальным органом уездного народного комитета, 
выполняющим штабную функцию, помогающим уездному народному комитету осуществлять 
государственное управление в области культуры, спорта, туризма и семьи. 

Циркуляром 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV (9. ч. II) предусмотрены следующие его задачи и 
полномочия: 

• доложить уездному народному комитету на рассмотрение: проекты решений, приказов; 
проекты долгосрочных, пятилетних и годового планов развития туризма в уезде; проекты про-
грамм развития туризма, мероприятия совершенствования государственного управления туриз-
мом, привлечения капиталовложений для развития туризма в уезде;

• организовать исполнение нормативных актов, утвержденных планов, программ; пропаган-
дировать нормативные акты в области туризма, установку на привлечение капиталовложений для 
развития туризма; 

• давать инструкции об охране, рациональном использовании туристских ресурсов, турист-
ской среды, туристических зон, пунктов уезда; давать инструкции, контролировать деятель-
ность туристских баз; осуществлять проверки в сфере исполнения нормативных актов в облас-
ти туризма.

Система органов государственного управления туризмом Вьетнама за последние десятилетия 
быстро формируется. Нормативные акты конкретно регулируют их деятельность. На наш взгляд, 
на данном этапе эта система должна совершенствоваться в следующих направлениях:

1. Создать Министерство туризма, которое будет действовать под руководством Правительства. 
Вьетнам относится к группе стран, связывающих развитие туризма с другими отраслями, име-

ющих министерство, которое занимается управлением туризмом и другими отраслями (другой 
отраслей). Министерство культуры, спорта и туризма управляет туризмом. 

В рекомендациях Всемирной туристской организации отмечается, что для повышения при-
оритетности задач и значимости туристского сектора в государственной структуре орган государ-
ственного управления туризмом должен заниматься только туризмом.

Создание Министерства туризма, которое будет действовать под руководством Правитель-
ства является подходящим вариантом для Вьетнама, туризм которого находится на начальном 
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этапе развития и занимает важное место в государственной экономике, играет важную роль в 
социально-экономическом развитии. 

2. Совершенствовать организацию Вьетнамского Главного Управления туризмом.
Большую роль в развитии туризма играет орган государственного управления туризмом. 

Он должен отвечать требованиям задач, поставленных туризмом. Для Вьетнама таким органом 
является Главное Управление туризмом. 

Oрганизационная структура Вьетнамского Главного Управления туризмом устанавливается в 
Решении 23/2014/QĐ-TTg и имеет много общего с структурой других органов центральной ис-
полнительной власти Вьетнама, занимающихся управлением другими отраслями экономики. 
В любом из них имеются отдел планов и финансов, отдел международных отношений, отдел ка-
дров, канцелярия, исследовательский институт, журнал, газета, центр информации.

В то время организационная структура Сингапурского Управления туризмом (Singapore Tourims 
Board – STB) имеет семь групп (отделов): 

1) Международной деятельности включает Отдел Американского континента, Отдел Евро-
пейского континента, Отдел Китая, Отдел Северной Азии, Отдел Юной Азии Среднего Вос-
тока и Африканского континента, Отдел ASEAN островов и Океании, Отдел ASEAN конти-
нента;

2) Развития предприятий включает Отдел людских ресурсов, развития организации и финан-
сов, Отдел права;

3) Маркетинга включает Отдел марок и маркетинга, Отдел развития марок, Отдел маркетинга 
по рынку, Отдел выполнения и совершенствования программ маркетинга, Отдел информации; 

4) Планирования и развития решает проблемы исследования и награждения; стратегии и пла-
нов; информации туристов и отзывов; способности и совершенствования;

5) Развития отраслей I решает проблемы искусств, развлечения; туристических пунктов, рес-
торанов и розничной продажи; морских суден; спорта; гостиниц;

6) Развития отраслей II решает проблемы развития туристической комерции; семинаров и 
конференций; объединенных зон отдыха; здоровья; 

7) Опытного познания места пребывания решает проблемы управления имуществом и землей; 
развития пригородов; развития понятий в туризме. 

Сингапур входит в четвертую группу. Сингапур – ocтровная страна, имеет ограниченные 
ресурсы, но умеет максимально использовать свои потенциалы, географическое преимущество, 
людские ресурсы, что бы добить уникальных шагов. Сингапур имеет небольщую территорию, 
состоящую из 710 км2 и имеет 5,2 млн человек, в том числе около 2 млн иностранцев. В Синга-
пуре имеется более 50 тыс. гостиничных комнат. В 2011 г. 86 % гостиничных комнат было занято, 
13 млн иностранных туристов побывало; в 2014 году — 15,1 млн [3]. В 2015 г. Сингапур надеется 
встретит 17 млн иностранных туристов [4]. В 2012 г. туризм принес Сингапуру 22,2 млрд синга-
пурских долларов, занимает 3 % в общем национальном доходе [3].

Организационная структура специально создана для управления туризмом. Она свидетель-
ствует о всестороннем понимании туризма. 

Государственный орган управления туризмом имеет десятки функций. К основным функциям 
государственного органа управления туризмом относятся: формирование и обеспечение реали-
зации государственной туристской политики и целевых программ развития туризма; разработка 
нормативных правовых актов и финансово-экономических параметров развития туризма; лицен-
зирование, сертификация и стандартизация в туристской индустрии; маркетинг национального 
туристского продукта; организация международного сотрудничества в области туризма; разра-
ботка механизма инвестиций, вкладываемых государством в развитие приоритетных направле-
ний инфраструктуры туризма; разработка практических мер по привлечению отечественных 
и иностранных инвестиций в туристскую индустрию; разработка мероприятий по защите, по-
ддержанию целостности и обеспечению охраны туристских ресурсов; содействие внедрению 
прогрессивных технологий туристского обслуживания.

Oрганизационная структура Вьетнамского Главного Управления туризмом еще не отвечает 
требованиям задач туризма. По структуре Вьетнамского Главного Управления туризмом не по-
нятно, кто, какую из выше изложенных функций занимает. Решение Премьер-министра о струк-
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туре Вьетнамского Главного Управления туризмом должно конкретнее предусматривать структу-
ру государственного органа управления туризмом.

Нужно изучать организационную структуру государственного управления туризмом других 
стран, в том числе структуру Сингапурского Управления туризмом (Singapore Tourims Board – 
STB) для того, чтобы совершенствовать структуру Вьетнамского Главного Управления туризмом. 

3. Совершенствовать органы местной исполнительной власти, занимающиеся управлением ту-
ризмом 

В течение двух последних десятилетий,Вьетнам пытался быстро строить и совершенствовать 
систему нормативных актов, регулирующих туризм. Система органов государственного управ-
ления туризмом Вьетнама за последние десятилетия быстро формируется. Функции, задачи и 
структура каждого из органов государственного управления туризмом детально предусматрива-
ются в этих актах. 

Однако условия, ресурсы для развития туризма в разных областях страны неодинаковы. В тех 
областях, где туризм сильнее развивается и где имеются более благоприятные условия, ресурсы 
для развития туризма, органы государственного управления туризмом должны отличаться — 
иметь больше кадров, больше задач и полномочий.
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Чан Т. в. Органи управління туризмом у в’єтнамі та шляхи їх удосконалення
Розглянуто організаційну структуру забезпечення державної політики В’єтнаму у сфері туризму. 

Запро понована класифікація країн світу виходячи з особливостей системи державних органів, що 
регулюють сферу туризму. Проаналізовано особливості здійснення державної політики сприяння 
розвит ку туризму на національному та місцевому рівнях. 

Ключові слова: туризм, державна політика, законодавство, міністерство. 

Чан Т. в. Органы управления туризмов во вьетнаме и пути их совершенствования
Рассмотрена организационная структура обеспечения государственной политики Вьетнама в сфе-

ре туризма. Предложена классификация стран мира исходя из особенностей системы государственных 
органов, регулирующих сферу туризма. Проанализированы особенности осуществления государ-
ственной политики содействия развитию туризма на национальном и местном уровнях. 

Ключевые слова: туризм, государственная политика, законодательство, министерство. 

Chan T. V. Bodies of tourism management in Vietnam and ways of their improvement
The organizational structure of state policy implementation in tourism sector in Vietnam is considered. 

The classification of state based on the characteristics of state bodies that regulate the tourism industry is 
proposed. The features of the state policy to promote tourism at national and local levels are analyzed. 

Key words: tourism, public policy, legislation, ministry.
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ЕлЕмЕнТИ ЗмІСТУ  
ЗОБОв’ЯЗАльнИх вІДнОСИн

Майнові відносини, що виникають у сфері цивільного обороту, набувають правової форми 
зобов’язань чи зобов’язальних відносин. Саме ця правова форма надає названим відноси-

нам стабільності. Стрижнем зобов’язальних відносин є їх зміст. Він є багатим і структурованим. 
На структуру змісту зобов’язальних відносин звернув увагу М. Агарков, а пізніше В. Бєлов і Н. Го-
лубєва. Ю. Басін і Л. Чеговадзе доповнили ці дослідження аналізом динамічного аспекту змісту 
зобов’язань. Проте проблема структури змісту зобов’язальних відносин потребує подальшого до-
слідження, бо ситуація в науці цивільного права мало змінилася від тоді, як М. Агарков з цього 
приводу констатував, що питання про структуру зобов’язального правовідношення у буржуазній 
науці або не розглядається, або розглядається мимохідь [1, с. 265]. Він обачливо не сказав про те, 
що в соціалістичній науці мимохідь відбувається те саме. За таких умов проблема структури змісту 
зобов’язальних відносин зберігає свою актуальність і нині, що виправдовує звернення до зазна-
ченої проблеми у цій статті.

Метою статті є розробка нових теоретичних положень, які стосуються структури зобов’язальних 
відносин, і які могли бути науковим підґрунтям для вдосконалення їх правового регулювання. 

Зобов’язальні відносини можна розглядати як системне утворення, що складається із певних 
елементів, які перебувають у певному співвідношенні і взаємодіють між собою. Традиція вио-
кремлення таких елементів у складі зобов’язання сформувалася задовго до того, як у науці ста-
ли розроблятися проблеми використання у наукових дослідженнях системного методу. Д. Мейєр 
свого часу не вживав термін «елементи зобов’язання», але виокремлював і досліджував поняття 
осіб-учасників зобов’язання, предмета зобов’язання і його дії [2, с. 440–493]. При цьому під «дією 
зобов’язання» він аналізував переважно зміст зобов’язання у процесі його виконання, втілення 
прав та обов’язків сторін у їх конкретних діях. Г. Шершеневич також не вживав термін «елемент 
зобов’язання», але виокремлював і досліджував поняття суб’єктів зобов’язання, об’єкта та дії 
зобов’язання [3, с. 272–287].

М. Агарков використовував термін «елементи зобов’язання» у найширшому розумінні як 
будь-який фрагмент зобов’язання, що може бути виокремлений для практичних або наукових 
цілей [1, с. 304]. Пізніше використання терміна «елементи зобов’язання» стало само собою зро-
зумілим, як і розуміння під елементами зобов’язання суб’єктів, об’єктів, його змісту. Для цілей 
цієї статті нас цікавить лише останній елемент зобов’язання — його зміст. 

М. Агарков як ніхто інший побачив проблему змісту зобов’язання, а тому під поняттям 
«основні елементи зобов’язання» розглядав, зокрема, питання змісту зобов’язань, санкцій в 
зобов’язаннях та його мети [1, с. 176–288]. Особливий інтерес становить та обставина, що на-
уковець у своїй праці «Зобовязання за радянським цивільним правом» виокремлює підрозділ 
«Структура зобов’язання», у якому лише незначна частина (менше півсторінки із загального 
обся гу 23 сторінки) присвячується проблемі множинності осіб у зобов’язаннях. У решті в цьому 
підрозділі аналізується зміст зобов’язань, в якому виокремлюються групи прав та обов’язків, що 
становлять його зміст, тобто під структурою зобов’язання М. Агарков розумів певні групи прав та 
обов’язків, які виокремлюються і взаємодіють між собою [1, с. 265–268]. 

Оскільки є проблема розуміння поняття зобов’язання у науці і законодавстві, видається до-
цільним використовувати термін «зобов’язальні відносини», маючи на увазі увесь комплекс ци-
вільно-правових зв’язків, що виникають на підставі договору або іншого юридичного факту (чи їх 
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сукупності), що породжує зобов’язальні відносини. Цей комплекс може бути гранично простим 
(при односторонньому договорі), складним (при двосторонньому договорі), а часто — вельми 
складним. У будь-якому випадку немає підстав заперечувати ні існування такого явища, ні його 
позначення терміном «зобов’язальні відносини». Воно є реальністю, а тому його існування є не-
заперечуваним. Термін «зобов’язальні відносини» у цій статті запозичено із праць М. Агаркова, 
який використовував термін «зобов’язальні правовідносини». При цьому науковець не врахував, 
що зобов’язальні відносини завжди є правовідносинами, а тому вказівка на їх правовий характер 
є зайвою. З деякою мірою припущення можна стверджувати, що зобов’язальні відносини Н. Го-
лубєва позначає як зобов’язання, оскільки вона пише, що «усю сукупність низки зустрічних прав 
і обов’язків сторін… слід розглядати як одне правовідношення — одне зобов’язання» [4, с. 24]. 
Таке зобов’язання науковець називає складним. Ми зробили припущення, що у зобов’язальних 
відносинах існують і такі права, стосовно яких існування зустрічних обов’язків принаймні викли-
кає сумнів. З урахуванням цього зобов’язання, як його розуміє Н. Голубєва, може бути не тотож-
ним зобов’язальним відносинам як усьому комплексу цивільно-правових зв’язків, що існують 
між його сторонами. З урахуванням викладеного в цій статті використовуються терміни «структу-
ра змісту зобов’язальних відносин», «зміст зобов’язальних відносин», «зобов’язальні відносини». 

Проте не можна не помітити, що термін «зобов’язальні відносини» у вітчизняній науці та за-
конодавстві не прижився. Терміном «зобов’язання» стали позначати як зобов’язальні відносини в 
цілому, так і кожне із зустрічних зобов’язань, що виникають на підставі двостороннього договору. 
Цілком очевидно, що визначення поняття зобов’язання у ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК України) та ч. 3 ст. 510 ЦК України, є різними. У першому випадку зобов’язанням 
є зв’язок між обов’язком однієї сторони і правом вимоги — іншої. У другому випадку кожна зі 
сторін може одночасно мати права та обов’язки. І це породжує проблеми при правозастосуванні: 
коли в певному правовому положенні вживається термін «зобов’язання», то суб’єкт правозасто-
сування змушений з’ясовувати якого ж саме значення надає законодавець цьому терміну — того 
значення, що відповідає ч. 1 ст. 509 ЦК України, чи того значення, якого слід надавати цьому тер-
міну згідно з ч. 3 ст. 510 ЦК України. Подібно до цього, маючи на увазі різні розуміння категорії 
договору, В. Луць рекомендував «в конкретному аналізі юридичних явищ завжди… розкривати 
їх сутність та встановлювати, зокрема, що розуміється під поняттям “договір” у тому чи іншому 
випадку» [5, с. 20]. Встановлювати це треба шляхом врахування контексту відповідного норма-
тивного положення, але ж і це допомагає не завжди. Так, із контексту ст. 607 ЦК України, що 
передбачає припинення зобов’язання неможливістю його виконання, можна зрозуміти, що на 
підставі цього законодавчого положення припиняється не весь комплекс правових зв’язків, які 
виникають на підставі двостороннього договору, а якась частина: не може такого бути, щоб вод-
ночас стало неможливим виконати усі обов’язки обох сторін договору. Проте в інших випадках не 
допомагає і врахування контексту. Тому було б краще, якби цивільно-правові терміни були чітко 
визначені і не допускали дво- і багатозначного тлумачення. 

Багатозначне розуміння поняття «зобов’язання» є і в цивільному законодавстві Російської Фе-
дерації (далі — РФ). Різниця тільки в нумерації законодавчих положень: ч. 1 ст. 509 ЦК України 
відповідає п. 1 ст. 307 ЦК РФ, а ч. 3 ст. 510 ЦК України — п. 2 ст. 308 ЦК РФ.

Враховуючи ці законодавчі положення, Н. Голубєва у своїй монографії сформулювала док-
тринальне визначення поняття «зобов’язання», яке охоплює і нормативне визначення цього 
поняття у ч. 1 ст. 509 ЦК і законодавче його розуміння у ст. 510 ЦК [6, с. 638]. Дещо пізніше 
автор дійшла висновку про те, що «зобов’язальне правовідношення є взаємним…», а на одно-
стороннє воно перетворюється у разі виконання своїх обов’язків одним із учасників цього 
зобов’язання.

Щоб не залишалося сумнівів у відмові науковця від раніше сформульованого збірного визна-
чення понятття «зобов’язання», Н. Голубєва зазначає, що «визнання зобов’язання як елементар-
ної схеми “обов’язок — на одній стороні, право — на іншій” призводить до штучного розриву 
єдиних за своєю метою зв’язків учасників цивільного обороту» [4, с. 24]. Відразу зауважимо, що 
цей аргумент є непереконливим. «Штучний розрив» має місце тоді, коли законодавець допускає 
недоцільний розрив цивільних правовідносин, а використання законодавства, а тим більше — 
в теорії односторонніх зв’язків (право на одній стороні, а обов’язок — на іншій), які (у разі, коли 
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їх два) утворюють двосторонній зв’язок, нічого не розриваючи, бо це — лише аналіз, який буде 
за необхідності доповнений синтезом, у результаті якого ми отримуємо єдине складне правовід-
ношення, позначати яке можна не тільки терміном «зобов’язання». Очевидно, більш прийнят-
ним для цього може бути термін «зобов’язальні відносини», маючи на увазі, що до структури 
зобов’язальних відносин входить декілька зобов’язань. 

Повернемося, однак, до поняття зобов’язальних відносин чи складних зобов’язань, а більш 
широко — до категорії складних правовідносин. Ця категорія є змістовною у практичному і 
теоретичному плані. Варто сказати про те, що В. Бєлов намагався спростувати концепцію 
«так званого єдиного трудового правовідношення». Ця концепція була глибоко розроблена 
видатним радянським науковцем-юристом М. Александровим [11]. «Так зване єдине трудове 
правовідношення» досліджувалося з інтервалом приблизно в 10 років М. Карпушиним [12], 
Л. Гінцбургом [13], В. Скобєлкіним [14]. Те саме слід сказати і про оцінку В. Бєловим моно-
графії М. Оридороги «Шлюбне правовідношення» [15] як «дослідження» (саме в лапках, тобто 
як квазідослідження). 

Враховуючи те, що категорію складного зобов’язання прямо чи опосередковано визнавали 
провідні науковці-цивілісти дореволюційної Росії, Радянського Союзу, сучасних України та РФ, 
науковець мав би утриматися від оцінки розуміння ним зобов’язання як «антинаукового».

Реально існує таке правове явище, як комплекс правових зв’язків, що виникають на підставі 
двостороннього договору. Оскільки існує таке явище, то є і потреба у його осмисленні і науковому 
дослідженні. Для цього зазначене правове явище слід позначити певним терміном, а терміни, як 
пише В. Бєлов, мають конвенціональний договірний характер [10, с. 109]. Тож і про термін, яким 
буде позначатися весь комплекс правових зв’язків, що виникають на підставі двостороннього ци-
вільно-правового договору, слід домовитися, а не заперечувати взагалі доцільність позначення 
цього правового явища певним терміном. 

Що стосується твердження В. Бєлова про те, що «в конструкції складного зобов’язання не існує 
будь-якої необхідності» [8, с. 35], то складно повірити в те, що не існує необхідності в терміні, що 
позначав би певне реальне і поширене явище. «Складне зобов’язання» — це правове явище, зміст 
якого досить чітко видно навіть тоді, коли воно тісно пов’язане із суміжними зобов’язаннями. 
Так, коли укладається змішаний договір, то чітко видно, що на його підставі виникає два або 
декілька окремих зобов’язань, що не можуть бути об’єднані в одне «складне зобов’язання», бо 
«до відносин сторін в змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення  
актів цивільного законодавства про договори, елементи якого містяться у змішаному договорі…» 
(ч. 2 ст. 628 ЦК України). В інших випадках законодавець також прагне чітко розмежувати одне 
«складне зобов’язання» від іншого суміжного зобов’язання. Так, ст. 928 ЦК України чітко від-
межовує «складне зобов’язання» щодо перевезення пасажира від зобов’язання відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира. Статті 1209–1212 
ЦК України чітко відмежовують зобов’язання відшкодування шкоди, завданої внаслідок недо-
ліків товарів, робіт, послуг від «складного зобов’язання» купівлі-продажу. 

За наявності принаймні двох різних розумінь поняття зобов’язання, що випливають із цивіль-
ного законодавства України, аналіз структури зобов’язання слід почати, ґрунтуючись на широко-
му розумінні цього поняття, яке наводиться у ч. 3 ст. 510 ЦК України. Отже, із цього положення 
випливає розуміння цивільного зобов’язання, що охоплює всі права, які можуть за визначенням 
набувати правової форми вимоги, та обов’язки, що кореспондуються зазначеним правам. Це яви-
ще можна було б позначити як складне зобов’язання. М. Агарков назвав його «зобов’язальним 
правовідношенням» [1, с. 266–288]. Щоправда, спочатку науковець називав зобов’язальним пра-
вовідношенням два взаємних (зустрічних) зобов’язання [1, с. 266], а потім включив до структури 
зобов’язання (саме зобов’язання, а не зобов’язальних правовідносин) секундарні права, які не 
здатні набувати права вимоги за визначенням, а тому і не можуть входити до структури змісту 
зобов’язання, хоч би і складного. А до структури зобов’язальних правовідносин, які повинні ро-
зумітись як увесь комплекс цивільно-правових зв’язків, що виникають на підставі двосторонньо-
го договору (ядром цього комплексу є взаємні зобов’язання), секундарні права входять поряд із 
іншими правовими явищами. Тому термін «зобов’язальні відносини» доцільно використовувати 
для позначення усього зазначеного комплексу включно з секундарними правами. 
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Дослідження структури зобов’язань (зобов’язальних правовідносин) Ю. Басін доповнив аналі-
зом стану правовідношення [18, с. 280]. Це дало змогу розглянути структуру цивільних зобов’язань 
у зв’язку з динамікою останнього. Л. Чеговадзе обрала для власного дослідження такий аспект 
структури зобов’язання, який передбачає визнання перебування цивільного правовідношення у 
нормальному, напруженому, конфліктному станах і стані захисту [19, с. 21]. 

Слід визнати, що поняття стану цивільних правовідносин у такому розумінні є вочевидь кон-
структивним. Проте слід зауважити, що «нормальний стан» не є незмінним і на певних етапах 
розвитку зобов’язання має істотні особливості, врахування яких є важливим не тільки для науки 
цивільного права, а й для цілей правотворчості і правозастосування. 

У структурі (змісту) зобов’язальних правовідносин, що виникають на підставі двостороннього 
договору, М. Агарков виокремлює два взаємних (зустрічних) зобов’язання [1, с. 266]. Зміст пер-
шого із них становить «право вимоги однієї сторони і обов’язок іншої сторони, який відпові-
дає зазначеному праву, здійснити або утриматися від певної дії» [1, с. 265], вони утворюють не-
обхідне ядро будь-яких зобов’язальних відносин [1, с. 265]. Із цього випливає, що під «ядром» 
зобов’язальних відносин науковець розумів зобов’язання боржника передати товар, виконати ро-
боту, надати послугу і зустрічне, як правило, грошове зобов’язання покупця, підрядника, послуго-
давця. Це — вельми плідна думка, яку сам М. Агарков доводити до логічного завершення не став, 
включив до структури зобов’язання допоміжні права та обов’язки сторін зобов’язання, які він 
назвав додатковими («дополнительными»). У російськомовному варіанті це було прийнятне, бо в 
ст. 46 ЦК РСФСР 1929 р., чинного на час підготовки М. Агарковим своєї праці, використовувався 
термін «главное» требование. У статті 46 ЦК УРСР 1922 р. вживався термін «додаткова» (вимога). 
Тому позначення допоміжних прав та обов’язків словом «додаткові» в тексті українською мовою 
буде неправильним. Аналізуючи ці допоміжні («дополнительные») права та обов’язки М. Агарков 
називає їх додатковими зобов’язаннями («дополнительными обязательствами»). Такими, на його 
думку, є обов’язок продавця зберігати продану річ до моменту її передання покупцеві, обов’язок 
підрядника попередити замовника про неякісність наданих замовником матеріалів [1, с. 267]. 
Н. Голубєва більш детально розгортає спектр «додаткових обов’язків». 

Зобов’язання із прийняття виконання також слід віднести до допоміжних зобов’язань, що 
виходять за межі основного зобов’язання, але міститься у межах зобов’язальних правовідносин. 
Спроби В. Бєлова довести, що кредиторські обов’язки, зокрема обов’язок прийняти виконання 
не є юридичними обов’язками [8, с. 80] — це оригінально, але не конструктивно, бо спростовує 
основи теорії права: Цивільний кодекс встановлює обов’язки, що не є юридичними. Такого бути 
не може. Н. Голубєва більш уважно і виважено підійшла до цієї проблеми. Вслід за В. Кулако-
вим вона стверджує, що у договорі купівлі-продажу обов’язок прийняти виконання є звичайно 
обов’язком боржника (оскільки такий обов’язок передбачений статті 655 і 689 ЦК України), а 
обов’язок наймодавця прийняти річ назад є обов’язком кредиторським, оскільки немає спе-
ціально установленої санкції [6, с. 529]. Спеціально встановлені санкції — це розповсюджене для 
цивільного права явище, бо, як загальне правило, застосовується санкція, встановлена стаття-
ми 15, 623, 1166, 1192 ЦК України — відшкодування збитків. Але ж стосовно прострочення креди-
тора, яким (простроченням) охоплюється і відмова прийняти належне виконання, така санкція 
відшкодування збитків встановлена спеціально (ч. 3 ст. 613 ЦК України). Оскільки встановлена 
відповідальність та ще при цьому зазначається на вину як умову відповідальності, то заперечення 
існування кредиторських обов’язків було не конструктивним. Аналіз ст. 613 ЦК України свідчить 
про те, що термін «прострочення кредитора» є суто умовним: наприклад, вантажовідправник не 
може виконати обов’язок використання транспортного засобу, якщо цей засіб не наданий під за-
вантаження. А перевізник не може виконати обов’язок прийняти вантаж до перевезення, якщо 
його не надав вантажовідправник. Ці переходи сторін зобов’язальних правовідносин зі статусу 
боржника у статус кредитора можуть бути багатократними. Тому кредиторські обов’язки слід 
визнати звичайними допоміжними обов’язками боржника, і формула «примусове виконання 
обов’язку в натурі» (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України) цілком застосовна і до обов’язків, які відповідно 
до ст. 613 ЦК України можуть бути позначені як кредиторські. 

До допоміжних зобов’язань належать і організаційні зобов’язання, що включаються до змісту 
зобов’язальних відносин. У той же час організаційні зобов’язання можуть існувати і поза будь-
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якими зобов’язальними відносинами, ядром яких є зобов’язання щодо передання товару, вико-
нання роботи, надання послуги та зустрічні, як правило, грошові зобов’язання. 

Вельми цікавою є та обставина, що доки науковці впродовж десятків років дискутують із 
приводу поняття зобов’язання, судова практика, щоправда, не українська, таки розшифрува-
ла формулу «зобов’язання сторін припиняються» (п. 2 ст. 453 ЦК РФ, якому текстуально від-
повідає ч. 2 ст. 653 ЦК України). Пунктом 3 постанови Пленуму Вищого арбітражного суду 
«Про наслідки розірвання договору» роз’яснюється: «…За смислом пункту другого ст. 453 ЦК 
РФ при розірванні договору припиняється обов’язок боржника здійснити в майбутньому дії, 
що є предметом договору (наприклад, відвантажити товари за договором поставки, виконати 
роботу за договором, видавати гроші за кредитним договором тощо)». Тобто при розірванні до-
говору припиняються цивільно-правові зв’язки, які М. Агарков назвав ядром зобов’язальних 
відносин, а Н. Голубєва — основним зобов’язанням [6, с. 536], а не весь комплекс цивільно-
правових зв’язків між сторонами зобов’язальних відносин. Питання про долю цих зв’язків має 
вирішуватись окремо.

Виведення допоміжних зобов’язань за межі основних зобов’язань обумовлене такими мір-
куваннями. Допоміжні права та обов’язки, як зазначає М. Агарков, забезпечують досягнен-
ня мети зобов’язання — передання речі покупцю, виконання роботи [1, с. 267]. Додамо, що 
мета зобов’язання може полягати і у наданні послуги, а зустрічне зобов’язання — у переданні-
отриманні грошової суми. Якщо включити допоміжні права та обов’язки до змісту основного 
зобов’язання, то ми залишимося у тій ситуації, яка наразі існує і за якої складно збагнути, коли 
ж законодавець чи науковець веде мову про зобов’язальні відносини, коли — про зобов’язання, 
коли — про права та обов’язки, що утворюють зміст зобов’язання, а коли — про права та 
обов’язки, що виходять за межі змісту зобов’язання, але не виходять за межі зобов’язальних 
правовідносин. 

У той же час слід визнати необхідність розмежування прав та обов’язків, що входять до зміс-
ту основного зобов’язання (чи, словами М. Агаркова, прав та обов’язків, які утворюють ядро 
зобов’язальних відносин, або, словами Н. Голубєвої, основних прав та обов’язків), і допоміжних 
прав та обов’язків. Навіть М. Агарков, який свого часу здійснив фундаментальне дослідження 
зобов’язальних відносин, несподівано відніс обов’язок позичальника сплачувати відсотки на ко-
ристь позикодавця до допоміжних (додаткових) [13, с. 268]. Обов’язок позичальника сплачувати 
відсотки і право позикодавця (кредитодавця) на їх отримання виражають сутність зобов’язання 
позики (якщо вона надана за умови про сплату відсотків) і кредитного зобов’язання, тому відно-
сити їх до допоміжних, додаткових («дополнительных») ніяк не можна.

Що стосується секундарних прав, то В. Бєлов правильно звертає увагу на те, що вони істотно 
відрізняються від суб’ єктивних прав, що входять до змісту зобов’язання. Якщо суб’єктивні права 
у зобов’язанні на певному етапі набувають характеру вимоги і цю здатність суб’єктивних прав 
слід визнати сутнісною, то секундарні права певною мірою можна назвати пануванням кредитора 
над особою боржника. Кредитор — суб’єкт секундарного права нічого від боржника не вимагає. 
Реалізацію свого секундарного права кредитор здійснює одностороннє, а боржник у силу закону 
має підкорятися зміні свого правового становища у результаті односторонніх дій кредитора, що 
здійснюються ним на свій розсуд. Секундарному праву не кореспондують обов’язки. Навіть якщо 
мати на увазі обов’язок сторони підкоритися правовій ситуації, що виникла у результаті здійснен-
ня іншою стороною секундарного права, то зазначений обов’язок означає підпорядкування за-
кону, а дії володільця секундарного права є лише юридичним фактом, що «включає» дії відповід-
них положень цивільного законодавства. Тому секундарні права не входять до змісту будь-якого 
зобов’язання (основного, допоміжного, додаткового), але входять до структури зобов’язальних 
відносин як усього комплексу цивільно-правових зв’язків, що виникають на підставі договору чи 
іншого юридичного факту, який є підставою зобов’язальних відносин, або в процесі розвитку цих 
відносин. 

Отже, існують зобов’язальні відносини як увесь комплекс правових зв’язків, що виникають 
на підставі договору і юридичних фактів, передбачених цим договором і законом, якщо цей за-
кон поширюється на відносини сторін договору. Існують основні зобов’язання, до змісту яких 
включаються право кредитора, що на певному етапі здатне набути форми вимоги, і обов’язок, 
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що кореспондує цьому праву. На підставі двостороннього договору виникає два таких зустрічних 
зобов’язання. 

За межами основного зобов’язання, але в межах зобов’язальних відносин, містяться також 
додаткові зобов’язання. Це — вид зобов’язань, що входять до змісту зобов’язальних відносин. 
До додаткових доцільно було б віднести усі зобов’язання, що виникають або на підставі право-
чину, що вчиняється під відкладальною умовою, або на підставі юридичних фактів, які передба-
чені законом або договором, але стосовно яких при укладенні договору було невідомо, настануть 
вони чи ні. Це — усі забезпечувальні зобов’язання, зобов’язання, змістом яких є відповідальність 
(застосування цивільно-правових санкцій), а також деякі інші зобов’язання, що виникають на 
зазначеній підставі. 

Викладені у цій статті наукові положення слід оцінити як певну схему структури змісту 
зобов’язальних відносин. Кожен із елементів цієї схеми, а особливо — додаткові зобов’язання, 
потребують подальшого дослідження. 
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Чанишева А. Р. Елементи змісту зобов’язальних відносин
У статті досліджується структура змісту зобов’язальних відносин. Зобов’язальні відносини розгля-

даються як системне утворення, що складається із певних елементів, які співвідносяться та взаємо-
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Штефан В. С. Децентралізація влади як передумова реформування адміністративно-територіального…

діють між собою. Розробляються нові теоретичні положення, які можуть бути науковим підґрунтям 
для вдосконалення правового регулювання відносних майнових відносин. 

Ключові слова: зобов’язання, зобов’язальні відносини, зміст зобов’язальних відносин. 

Чанишева А. Р. Элементы содержания обязательственных отношений 
В статье исследуется структура содержания обязательственных отношений. Обязательственные 

отношения рассматриваются как системное образование, состоящее из определенных элементов, 
которые находятся в определенном соотношении и взаимодействуют между собой. Разрабатываются 
новые теоретические положения, которые могут быть научной основой для совершенствования пра-
вового регулирования относительных имущественных отношений. 

Ключевые слова: обязательства, обязательственные отношения, содержание обязательственных 
отношений. 

Chanysheva A. The elements of content of obligations relations
The paper investigates the structure of the content of obligations relations. Obligation relations are 

considered as systematic forming consisting of the particular elements that are in a certain ratio and interact. 
New theoretical propositions are developed that can be a scientific basis for improvement of the legal regulation 
of the relative property relations.

Key words: obligation, obligation relations, content of obligations relations.
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Нині, в процесі політичних та законодавчих трансформацій суспільства, питання децентралі-
зації влади набуває особливої актуальності. Проведення у майбутньому конституційної ре-

форми вимагає перш за все розмежувати повноваження вищих органів влади та органів місцевого 
самоврядування, що можливе лише при проведенні політичної, економічної, адміністративно-
територіальної реформ, розвитку громадянського суспільства, дії верховенства права, дотриман-
ня конституційних прав і свобод людини та громадянина тощо. На сьогодні можна констатувати, 
що реальної децентралізації державної влади, на жаль, не відбулося. Певні спроби здійснення 
такої децентралізації мали місце неодноразово, про що свідчить створення і діяльність деяких 
органів, на які держава тією чи іншою мірою покладала певні функції, тому вирішення цієї проб-
леми сприятиме розвитку держави, її територій, регіонів і населених пунктів України. 

У науковій літературі та в політичному середовищі неодноразово наголошувалося на необхід-
ності оновлення законодавства в цій сфері діяльності. Проблемним питанням дослідження фено-
мену правових засад децентралізації влади присвячено низку наукових праць таких учених: О. Ба-
танова, О. Копиленка, В. Кравченка, В. Куйбіди, В. Погорілка, М. Пухтинського, С. Серьогіної, 
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Ю. Тодики, О. Фрицького та ін. Однак на сучасному етапі розбудови України бракує досліджень 
проблем децентралізації влади в результаті майбутньої реформи адміністративно-територіально-
го устрою.

Метою цієї статті є комплексний аналіз проблеми впровадження принципу децентралізації 
влади в умовах реформування адміністративно-територіального устрою держави.

Територіальному устрою України присвячений розділ ІХ Конституції України, норми якого є 
одни ми з найважливіших правових інститутів конституційного права і відображають принципи те-
риторіального устрою та адміністративно-територіальної системи держави. Однак у цьому розділі не 
були закріплені принципи взаємовідносин різних рівнів публічної влади у межах території держави.

Відповідно до ст. 132 Конституції України децентралізація є однією із засад, на яких ґрунту-
ється територіальний устрій держави. Однак, незважаючи на імперативні вимоги цієї статті від-
носно поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, існують серйозні 
проблеми в діяльності органів місцевого самоврядування. Спробуємо розкрити сутність і роль 
децентралізації влади через її вплив на адміністративно-територіальний устрій.

Визначення сутності поняття «децентралізації» містить науково-практичний коментар до 
Основного Закону, в якому зазначено, що це послідовний процес передачі із центру на місця час-
тини функцій і повноважень центральних органів держави [1, с. 934].

Юридичні енциклопедії розглядають децентралізацію як процес розширення і зміцнення прав 
та повноважень адміністративно-територіальних одиниць (областей, автономій, республік — 
суб’єктів федерації тощо) або нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав і 
повноважень відповідного центру [2, с. 168].

Н. Нижник розглядає поняття децентралізації як характерне для сфери державного управлін-
ня явище, зумовлене об’єктивними і суб’єктивними факторами, певний протилежний бік цен-
тралізації, своєрідний засіб відображення централізації [3, с. 16].

Неодмінною передумовою становлення конституціоналізму, розвитку місцевого самовряду-
вання та інституціоналізації муніципальної влади у демократичній державі, на думку О. Батанова, 
є стимулювання самоорганізації жителів за місцем проживання і здатність держави до самообме-
ження, гармонізації тенденцій централізації та децентралізації [4, с. 77].

Зарубіжний досвід запровадження децентралізації так чи інакше пов’язаний із проблемою вдо-
сконалення адміністративно-територіального устрою та територіальної організації влади. Адже 
саме він є основною базою для організації сучасного державного управління, формування органів 
влади в державі, розбудови місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальний поділ 
країн європейського Союзу (далі — єС) формувався під впливом різноманітних факторів, серед 
яких географічний, економічний, демографічний, історичний та ін. Необхідно зазначити, що при 
проведенні реформ деякі країни (Франція, Італія, Угорщина, Польща) для здійснення децентра-
лізації влади обирали різні шляхи, як-то: скорочення чисельності муніципалітетів, укрупнення 
адміністративно-територіальних одиниць, об’єднання чи злиття малочисельних комун тощо.

На цьому тлі у Польщі наприкінці минулого століття пройшли конституційна та адміністра-
тивно-територіальна реформи. На нашу думку, концепція територіальної реформи цієї країни 
здебільшого формувалася на одному з основних європейських принципів — децентралізації цен-
тральної влади шляхом її зміцнення на рівні місцевого самоврядування і запровадження регіо-
нального рівня самоврядування. Децентралізація державної влади шляхом передачі функцій і від-
повідальності на новостворені рівні місцевого самоврядування дозволила звільнити центральну 
виконавчу владу від обов’язків локального адміністрування, водночас тим самим наділивши її 
більшим обсягом повноважень для ефективного управління країною в цілому. 

Досить цікавим прикладом запровадження децентралізації влади без зміни територіального 
поділу є приклад Франції, адже після 1982 р. всі три рівні територіального устрою — комуни, 
департаменти та регіони — стали децентралізованими рівнями управління з власними органами 
місцевого самоврядування.

У Франції поряд із місцевим самоврядуванням, що обирається населенням, існують й орга-
ни управління, які призначаються центральною владою для здійснення її інтересів на місцевому 
рівні, — префекти, супрефекти. Утім, сам термін «самоврядування» не використовується, і йому 
відповідає поняття «децентралізація» — decentralisation. Під ним зазвичай розуміють процес наді-
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лення місцевих колективів правами юридичної особи, вибори представників населення до місце-
вих органів, надання місцевим владам широкого кола повноважень [5, с. 177].

Французькі самоврядні органи — комуни відповідають за містобудування, благоустрій, землю, 
шляхове будівництво. Департаменти відповідають за соціальну діяльність і шкільну освіту. Регіо-
ни — за соціально-економічний розвиток у цілому та професійну підготовку зокрема. Центральна 
державна влада — за національну оборону, зовнішні відносини, юстицію, управління державою. 
Контролюючі державні функції стосовно місцевого самоврядування здійснює префектура, що 
має право опротестувати рішення місцевої влади в адміністративному суді після набуття ним сили. 
Префект наділений повноваженнями від держави для втілення акцій уряду найбільш ефективним 
чином, безумовно, з урахуванням специфіки регіону. Він здійснює координуючі функції щодо дій 
різних міністерств, що запобігає вузько відомчим тенденціям. Незважаючи на те, що організацію 
і проведення виборчих кампаній мають здійснювати муніципальні ради, саме префект відповідає 
за їхнє проведення [6, с. 17–18]. У той же час необхідно зазначити, що децентралізаційні реформи 
викликали на практиці багато проблем і труднощів, оскільки основою територіального устрою 
Франції були багаточисельні комуни, кількість яких у процесі реформ суттєво не змінилася. Тому 
питання їх укрупнення вирішувалося дуже складно. Лише у 1999 р. це питання було вирішене 
шляхом створення міжкомунальної співпраці та створення «комуни комун». 

Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах з унітарним устроєм, які увійшли до єС, бу-
дується на основі адміністративно-територіального поділу держави. Його характеристика необ-
хідна, щоб відрізнити владу місцевого самоврядування від державної влади. Адміністративно-
тери торіальний поділ унітарної країни демонструє, які рівні здійснення управлінських процедур, 
передбачених законодавством, відповідають певним частинам території держави [7, с. 265–266].

У реаліях сьогодення досвід проведення вказаних реформ у країнах Східної та Центральної 
євро пи стає вкрай актуальним для України. Питання децентралізації влади окреслені у Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, ухва-
леної Кабінетом Міністрів України у 2014 р. [8]. У Концепції пропонується запровадження три-
рівневої системи адміністративно-територіального устрою України — область, район, громада з 
повсюдністю місцевого самоврядування; передачу функцій виконавчої влади від місцевих адмі-
ністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня; розподіл повноважень між органами міс-
цевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад максимально ши-
роким колом повноважень; чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування 
необхідними фінансовими ресурсами, у тому числі через їх участь у загальнодержавних податках; 
ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв із контроль-
но-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями.

Слід зазначити, що в основу цієї Концепції покладено ґрунтовні розробки у сфері муніципаль-
ного управління вітчизняних науковців (О. Батанова, І. Бодрової, М. Воронова, П. Любченка, 
О. Лялюка, Н. Нижник, С. Серьогіної та ін.). Однією з проблем, яка ускладнює процес теоре-
тичного осмислення і практичного вирішення головних завдань цієї реформи, вчені називають 
існуючу тривалий час жорстку централізацію влади [9, с. 294].

На нашу думку, цей проект необхідно доопрацьовувати, адже незрозумілим залишається пи-
тання фінансово-економічної децентралізації на місцях, недосконалий порядок законодавчого 
закріплення порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою, концентра-
ція владних повноважень на всіх рівнях тощо. На районному й обласному рівнях в усіх галузях 
господарювання необхідно конкретизувати повноваження органів самоврядування, які сьогод-
ні перебувають у компетенції державних адміністрацій, як-то: реалізація місцевих програм со-
ціально-економічного розвитку, утримання об’єктів спільної власності територіальних громад 
тощо. 

Підсумовуючи викладене вище, необхідно зазначити, що при проведенні адміністративно-
тери торіальної реформи вирішення ролі та функцій державних органів влади та органів місцевого 
самоврядування стає вкрай нагальним. На сьогодні в процесі оновлення законодавства для ефек-
тивної організації влади на місцях необхідно на конституційному рівні чітко провести децентра-
лізацію влади, визначити статус і компетенцію державних органів влади (Верховної Ради Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, Президента України), органів публічної влади, зокрема у сфері 
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вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Використання зарубіжного досвіду 
проведення реформ адміністративно-територіального устрою, усунення протиріч між законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
Державний бюджет України», прийняття базового закону про адміністративно-територіальний 
устрій сприятиме зміцненню економічного потенціалу населених пунктів, розширенню повно-
важень органів місцевого самоврядування, за рахунок цього збільшиться і фінансово-економічна 
основа місцевого самоврядування.

Як свідчить досвід капіталістичних країн, великого успіху в розбудові державності, побудові 
громадянського суспільства, створенні демократичної, правової держави досягли лише ті країни, 
які своєчасно здійснили реформи адміністративно-територіального устрою і децентралізації вла-
ди. Причому саме реформа адміністративно-територіального устрою повинна бути проведеною 
першочергово.
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штефан в. С. Децентралізація влади як передумова реформування адміністративно-територіального 
устрою України

У статті розкривається сутність категорії «децентралізація». Висвітлюються концептуальні пробле-
ми децентралізації державної влади в процесі реформування адміністративно-територіального устрою 
та місцевого самоврядування у сучасній Україні. Вказано на суттєві недоліки і прогалини в законо-
давстві України із зазначеної проблематики. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-
територіального устрою.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, місцеве самоврядування, децентралізація 
державної влади.

штефан в. С. Децентрализация власти как предпосылка реформирования административно-террито-
риального устройства Украины 

В статье раскрывается сущность категории «децентрализация». Освещаются концептуальные 
проблемы децентрализации государственной власти в процессе реформирования административно-
территориального устройства и местного самоуправления в современной Украине. Акцентировано 
внимание на существенные недостатки и пробелы в законодательстве Украины по указанной проб-
лематике. Предложены пути усовершенствования административно-территориального устройства.

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, местное самоуправление, децент-
рализация государственной власти.
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Shtefan V. Decentralization of power as background of the reform administrative-territorial structure of 
Ukraine

The article reveals the essence of the category of «decentralization». It revealed the conceptual problems of 
decentralization of state power in the process of reforming the administrative-territorial and local governments 
in modern Ukraine. A number of significant weak points and gaps in the legislation of Ukraine in this sphere 
of legal relations were identified. The attempt to make some suggestions of improvement of the administrative-
territorial structure.

Key words: administrative-territorial structure, local government, decentralization of state power.
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РІшЕннЯ ЄвРОпЕЙСьКОГО СУДУ З пРАв лЮДИнИ 
У СФЕРІ пЕнСІЙнОГО ЗАБЕЗпЕЧЕннЯ  

ЯК ЕлЕмЕнТ пРАвОвОЇ ІнТЕГРАЦІЇ УКРАЇнИ  
ДО ЄвРОпЕЙСьКОГО СОЮЗУ

11 вересня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. (далі — Конвенція) [1]. Вона передбачає 

існування європейського суду з прав людини (далі — єСПЛ) — міжнародного судового органу, 
юрисдикція якого поширюється на держави — члени Ради європи, що ратифікували Конвен-
цію, і вирішує всі питання, що стосуються її тлумачення і застосування, у тому числі міждержавні 
справи і скарги окремих осіб. 

Відповідно до інформаційного листа головам апеляційних адміністративних судів [2] Вищого 
адміністративного суду України від 18 листопада 2014 р. № 1601/11/10/14-14 Україна є держа-
вою — членом Ради європи, практика єСПЛ є однією з основ правозастосування, тому його 
рішення застосовуються як джерело права під час вирішення адміністративних спорів.

Як зазначає Д. Супрун, участь України у правовій системі Конвенції та додержання встановле-
них нею гарантій не тільки сприяє зростанню авторитету України на міжнародній арені, а отже, 
й процесам інтеграції у європейську спільноту, а й допомагає державі виявити деякі суттєві недо-
ліки побудови і функціонування національної правової системи та вдосконалити окремі її сфери. 
У цьому контексті єСПЛ як міжнародна судова інстанція, юрисдикція якої є обов’язковою, є 
своєрідним каталізатором процесу реформування та вдосконалення внутрішньої правової систе-
ми держави, оскільки саме до нього надходять заяви з метою вирішення питань, які не були вирі-
шені на національному рівні, що, у свою чергу, дозволяє йому робити висновки про найболючіші 
проблеми національної правової системи [3, c. 783–784].

Проте, як слушно зазначає О. Соловйов, пряма дія в Україні Конвенції як міжнародного до-
говору неможлива через її несамовиконуваний характер. Зокрема, хоч вона й містить матеріальні 
приписи, теоретично придатні до застосування в Україні, але вони діють і застосовуються лише 



ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

562 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

у специфічних міжнародних правовідносинах, які виникають між Україною та особами, що пере-
бувають під її суверенною юрисдикцією [4, c. 99]. 

Реалізація Конвенції та виконання рішень єСПЛ також визначаються Законом України від 
23 лютого 2006 р. № 3477 «Про виконання рішень та застосування практики європейського суду 
з прав людини» [5]. Таким чином, можна говорити, що Конвенція і практика єСПЛ утворюють 
конвенційну систему захисту прав людини.

Практика єСПЛ має неабиякий вплив на правозастосування в Україні на різноманітних рів-
нях. Перш за все — це, звісно, можливість громадянам України у разі використання усіх на-
ціональних процедур звернутися для захисту порушеного права. Крім цього, спостерігається 
тенденція до використання рішень єСПЛ у позовних заявах громадян до національних судів, а 
також посилання національними судами у свої рішеннях та постановах на відповідні рішення 
цього суду. Більше того, правові позиції єСПЛ можна знайти і у рішеннях Конституційного 
Суду України (далі — КСУ) [6], а саме, посилання на рішення єСПЛ від 9 жовтня 1979 р. у 
справі «Ейрі проти Ірландії».

Питання рішень єСПЛ є актуальним і для теорії права загалом та галузевих наук зокрема.
П. Рабінович зазначає, що досить тривала (майже сорокарічна) й різнопредметна правозахис-

на практика єСПЛ продемонструвала неабияку дієвість його рішень. Це простежується переваж-
но за двома напрямами: 1) коригування державою-відповідачем національного законодавства, 
зумовлене відповідним рішенням єСПЛ; 2) відшкодування нею збитків, завданих потерпілій 
особі (заявникові). Крім цього, вчений наголошує, що рішення єСПЛ є свідченням обґрунто-
ваності інтерпретації феномену прав людини як явища соціального, «земного» (а не, скажімо, 
біологічного, психофізіологічного, космічного, «божественного» тощо). Саме такому підходові, 
до речі, переважно відповідає дефініція, згідно з якою правами людини вважають можливості, 
що є необхідними для її нормального — за певних конкретно-історичних умов — існування та 
розвитку, об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та 
рівними для всіх людей. Діяльність єСПЛ ще раз переконливо демонструє універсальність тих 
загальних закономірностей соціального пізнання, які найповніше й найчіткіше сформульовано 
діалектичною гносеологією соціального детермінізму. Ці закономірності витримали випробуван-
ня у правопідтверджувальній, правотлумачній, правозастосувальній діяльності такої поважної 
міжнародної структури, як єСПЛ (до складу якого входять, як відомо, кваліфіковані професійні 
юристи з усіх держав — членів Ради європи) [7, c. 358–365].

С. Шевчук зазначає, що акти єСПЛ мають нормативні вияви, а його практика є визнаним 
джерелом права в Україні. Конвенція в Україні повинна застосовуватися комплексно як сукуп-
ність норми права разом із практикою їх застосування [8, c. 25].

На думку В. Ротаня, єСПЛ не претендує на здійснення правотворчої функції. Він тільки інтер-
претує положення Конвенції, повністю підпорядковуючи свою правотлумачну діяльність її змісту 
[9, c. 70].

Про деяку особливість застосування рішень єСПЛ Верховним Судом України (далі — ВСУ) 
вказує О. Соловйов, а саме схильність останнього до застосування насамперед тих рішень 
єСПЛ, які винесені у справах щодо України, а також рішень, посилання на які міститься безпо-
середньо у таких справах. Окрім того, очевидний вплив на формування позицій ВСУ в частині 
застосування рішень єСПЛ справляє практика КСУ. Так, вищий український суд застосовує 
правові позиції єСПЛ у тій їх частині, в якій вони вже використовувалися у практиці суду кон-
ституційної юрисдикції та оминає інші рішення, що є набагато ближчими до обставин спра-
ви. Це явище можна вважати своєрідною, так би мовити, «націоналізацією» практики єСПЛ  
[10, c. 50–55]. 

Заслуговує на увагу позиція української дослідниці права Т. Дудаш, вчена, аналізуючи юри-
дичну природу рішень єСПЛ, зупиняється на таких аспектах: 

1. Правозастосовний характер рішень. Цим рішенням притаманні усі ознаки правозастосов-
них актів. По-перше, рішення єСПЛ ухвалюються компетентним (уповноваженим на це ст. 32 
Конвенції) органом — Судом. По-друге, вони мають публічно-владний характер та забезпечу-
ються міждержавним утворення — Радою європи, яка через спеціально уповноважений орган 
(Комітет Міністрів) контролює їх виконання державою-відповідачем у справі та має право за-
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стосовувати до останньої санкції юридичного та політичного характеру за невиконання таких 
актів. По-третє, рішення єСПЛ як правозастосовні акти містять індивідуальне, формально 
обов’язкове правило поведінки, яке полягає у визнанні наявності чи відсутності порушення 
Конвенції та, залежно від наслідків порушення, у призначенні справедливої сатисфакції. По-
четверте, обов’язкова дія рішень єСПЛ розрахована завжди на персоніфікованих суб’єктів — 
заявника та державу-відповідача. По-п’яте, рішення регулюють лише конкретні випадки сус-
пільного життя, тому їх юридична чинність вичерпується фактом реалізації індиві дуального 
припису. По-шосте, рішенням притаманна пряма дія. По-сьоме, вони мають письмову юридич-
ну форму вираження, складаючись із трьох основних частин: «Процедура», «Факти», «Питання 
права». По-восьме, ці рішення є необхідною передумовою належної реалізації порушених прав 
і свобод, передбачених Конвенцією;

2. Правотлумачний характер рішень єСПЛ. Особливістю правоінтерпретаційної діяльності 
єСПЛ є те, що її результати містяться у зовнішній юридичній формі правозастосовного акта — 
його рішенні. Проте такий правозастосовний акт має водночас і всі ознаки акта інтерпретацій-
но-правового. По-перше, відповідно до ст. 32 Конвенції таке рішення є юридичним актом ком-
петентного суб’єкта — Суду. По-друге, інтерпретація Конвенції, що міститься у рішенні єСПЛ, 
є формально обов’язковою для усіх суб’єктів, оскільки лише він має повноваження здійснювати 
її офіційне тлумачення. По-третє, це рішення містить правила розуміння змісту норм Конвенції, 
які є досить абстрактними та конкретизуються через їх тлумачення Судом. По-четверте, рішення 
Суду має письмову юридичну форму вираження. По-п’яте, такі рішення мають юридичну силу, 
визначену статусом суб’єкта правотлумачення — Суду. По-шосте, правило розуміння змісту нор-
ми Конвенції, що міститься у такому рішенні, не виходить за її межі — принаймні декларативно. 
По-сьоме, рішення єСПЛ самі собою не створюють нових, не змінюють і не скасовують чинних 
норм права. По-восьме, правила розуміння змісту таких норм діють лише протягом строку дії 
Конвенції. По-дев’яте, рішення єСПЛ не мають самостійного значення та діють лише в єдності 
з її нормами.

Підсумовуючи, Т. Дудаш вказує, що юридичну природу рішень єСПЛ можна розглядати як 
правоконкретизаційний прецедент, а саме, як правозастосовний акт, у якому через правополо-
ження конкретизуються норми Конвенції (з огляду на критерій юридичної природи рішень) і 
який має прецедентний характер для самого єСПЛ та правотворче значення для правових систем 
держав — учасниць Конвенції (за критерієм праворегулятивної функції рішень). Рішення Суду 
мають, так би мовити, змішану юридичну природу. З одного боку, вони поєднують у собі ознаки 
правозастосовних та інтерпретаційно-правових актів, а з другого — є результатом правозастосов-
ної конкретизації. У будь-якому випадку вони не є результатом правотворчості.

За праворегулятивною функцією ці рішення є чимось середнім між класичним англосаксон-
ським прецедентом та континентальною правозастосовною практикою як сталою та послідов-
ною позицією судів з тих чи інших питань правозастосування. Такі рішення містять правові пози-
ції (правоположення), які не є юридичними нормами, але мають відносно обов’язковий характер 
для самого єСПЛ та правотворче значення для держав — учасниць Ради європи і формуються у 
результаті конкретизації норм Конвенції. А відтак рішення Суду у його розумінні можна вважати 
«правоконкретизаційними прецедентами» [11, c. 173–179].

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики єв-
ропейського суду з прав людини» суди в Україні застосовують при розгляді справ Конвенцію та 
практику Суду як джерело права. З цього приводу П. Рабінович та В. Соловйов зазначають, що 
практику єСПЛ як джерело в Україні становлять: 

1)  ті правоположення, що відтворені однаковим чином у мотиваційних частинах щонай-
менше двох його рішень у схожих справах;

2) практику єСПЛ як джерело права в Україні уособлюють не всі правоположення, сфор-
мовані ним при мотивації своїх рішень, а лише ті з них, які або конкретизують абстрактні мате-
ріальні приписи, або заповнюють прогалини у правовому регулюванні, яке здійснюється Кон-
венцією [12, c. 166]. Загалом погоджуємося з таким підходом, але викликає сумнів думка про те, 
що джерелом можуть визнаватися тільки ті правоположення, які існують у двох і більше рішеннях 
єСПЛ. Переконані, що така вимога є зайвою і недостатньо обґрунтованою.
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Якщо проблемою визначення місця та ролі рішень єСПЛ в українській юридичній науці 
та практиці загалом присвячено достатньо багато праць, то у сфері права соціального забез-
печення такі дослідження мають фрагментарний, спорадичний характер. Один із найрозгор-
нутіших аналізів цієї проблематики здійснила І. Ласько. Науковець зазначає, що незважаючи 
на те, що Конвенція не містить положення, яке передбачає захист права особи на соціальне 
забезпечення, проте єСПЛ ухвалено велику кількість справ у сфері соціального забезпечення. 
Внаслідок цього громадяни України отримали широкий спектр підстав звертатися за захистом 
своїх порушених прав. Зокрема, ненадання або неналежне надання соціального забезпечення 
може спричинити порушення положень Конвенції про охорону життя (§ 1 ст. 2), про заборону 
катування (ст. 3), про дискримінацію (ст. 14), про захист власності (ст. 1 Протоколу 1), а також 
про право на справедливий суд (§ 1 ст. 1). У такий спосіб громадяни України мають достатньо 
можливостей для забезпечення своїх прав у сфері соціального забезпечення відповідності до 
європейських стандартів. Проте суди застосовують при розгляді справ Конвенції і практику 
єСПЛ як «джерело права». На виконання цього законодавчого положення вітчизняні суди по-
силаються на рішення єСПЛ при розгляді справ. Багато таких прикладів є у сфері соціального 
забезпечення. Найчастіше національні суди у своїх рішеннях використовують рішення єСПЛ 
щодо порушення ч. 1 ст. 1 Протоколу № 1 та ч. 1 ст 6 Конвенції, несправедливого судового роз-
гляду, а саме незаконної відмови у виплаті соціальних пільг та допомог через відсутність фінан-
сування. Інші рішення не набули широкого застосування у судовій практиці вітчизняних судів 
[13, c. 240–245].

Для пенсійного забезпечення важливе місце займає рішення єСПЛ у справі від 7 листопада 
2013 р. «Пічкур проти України», заява №. 10441/06, (набуло чинності 7 лютого 2014 р.) [14]. Йдеть-
ся про справу, коли А. Пічкура, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, припинили 
виплачувати пенсію на підставі норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування», які визнані Конституційним Судом України неконституційними. єСПЛ зайняв 
аналогічну із Конституційним Судом України позицію і зобов’язав державу Україна виплатити 
неотриману пенсію і здійснювати подальшу виплату останньої. Держава Україна не оскаржува-
ла рішення «Пічкур проти України», воно набрало чинності і виконане. Проте правозастосовні 
органи в особі управлінь Пенсійного фонду України продовжують припиняти пенсійні виплати 
пенсіонерам-емігрантам або ж у судовому порядку намагаються стягнути з них уже виплачені їм 
кошти. 

Наведене рішення єСПЛ для юридичної практики у сфері захисту права на пенсію є безпреце-
дентним. Вперше пенсійна справа щодо України була розглянута та по ній прийняте рішення на 
користь заявника. Цікавою особливістю цього рішення є те, що єСПЛ взяв до уваги та детально 
проаналізував рішення Конституційного Суду України. Врахування позиції національного орга-
ну конституційного нормоконтролю є показником того, що не тільки Конституційний Суд Украї-
ни посилається на правові позиції єСПЛ, а що це процес взаємний у питаннях щодо України.

На жаль, питання втілення рішення КСУ від 7 жовтня 2009 р. про неконституційність норм 
пенсійного законодавства щодо припинення виплати пенсії особам, що виїхали за кордон, зали-
шається відкритим. Верховна Рада України досі не внесла відповідні зміни до пенсійного законо-
давства. Ігнорування парламентом рішень КСУ та єСПЛ щодо реалізації особою права на пенсію, 
яка виїхала за кордон, є негативною тенденцією та проявом нігілізму. Фактично ст. 1 Конституції 
України у частині визнання України правовою та соціальною державою із норм-цілей зводиться 
до норм-декларацій.

На нашу думку, прийняті судові рішення дадуть новий поштовх для їх застосування національ-
ними судами, а також сприятимуть законотворчій діяльності.

Науковий аналіз практики єСПЛ можна побачити у монографічному дослідженні С. Синчук, 
яка робить висновок, що, по-перше, захистові у єСПЛ підлягає право на призначене, але не ви-
плачене соціально-забезпечувальне надання. По-друге, зазначене право захищається як право 
власності відповідно до положень ст. 1 Протоколу № 1. У таких випадках вважають, що наявне 
посягання на право власності особи, зокрема покладення на неї тягаря щодо неможливості роз-
поряджатися своїм майном. По-третє, затримка у виплаті соціально-забезпечувального надання є 
порушенням справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами охорони права 
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соціального одержувача, а також не передбачає гарантій стосовно його виплати у найближчому 
майбутньому. По-четверте, єСПЛ не бере до уваги посилання соціально зобов’язаного суб’єкта 
на відсутність у нього коштів для виплати боргу, що ґрунтується на судовому рішенні. Таке поси-
лання є невиправданим [15, c. 351].

Незважаючи на всі складнощі, що виникають при застосуванні рішень єСПЛ, простежуються 
позитивні тенденції. Можна назвати декілька аспектів:

1. Громадяни України все частіше цікавляться практикою єСПЛ і використовують його право-
ві позиції при підготовці позовних заяв до національних судів;

2. З кожним роком зростає авторитет самого єСПЛ серед населення, на жаль, це супроводжу-
ється втратою довіри до української судової системи;

3. Правові позиції суду використовує КСУ, що підтверджує авторитет єСПЛ і прихильність 
конституційної юстиції до загальноєвропейської системи цінностей у захисті прав людини;

4. Правові позиції Суду все частіше зустрічаються у рішеннях суду першої та другої інстанцій. 
Отже, судовий корпус не тільки знає ці рішення, а й почав їх застосовувати на практиці, що, без 
сумніву, сприяє якості таких рішень.

Про важливість практики єСПЛ заявив і Голова Вищого адміністративного суду О. Нечитай-
ло [16] під час відкриття ІІІ Міжнародного форуму з практики єСПЛ, який проводився у ме-
жах співпраці Координатора проектів ОБСє в Україні з Національною школою суддів України, 
ВCУ та Вищим адміністративним судом України. Крім цього, було відзначено, що позитивною 
тенденцією є збільшення випадків застосування адміністративними судами практики єСПЛ під 
час вирішення справ чи прийняття процесуальних рішень. На переконання О. Нечитайла, цьому  
значно сприяло надання адміністративним судам відповідної методичної допомоги Вищим адмі-
ністративним судом України, який постійно аналізує практику єСПЛ та інформує судові інстан-
ції нижчого рівня щодо важливих судових рішень із посиланнями, у яких джерелах можна знайти 
відповідне рішення.

На нашу думку, становленню України як правової держави могло б також сприяти визнання 
рішень єСПЛ загалом, а не тільки щодо України, — преюдиціальними. Крім цього, такий крок 
ще більше інтегрував би Україну в загальноєвропейську систему цінностей та підходів до розумін-
ня права. 
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шумило м. м. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері пенсійного забезпечення як елемент 
правової інтеграції України до Європейського Союзу 

У статті розкривається значення рішень європейського суду з прав людини у сфері пенсійного за-
безпечення у контексті інтеграції України до європейського Союзу. Наведено теоретичні напрацю-
вання щодо імплементації рішень єСПЛ у правову систему України. Звернено увагу на застосування 
рішень єСПЛ адміністративними судами. Прикладом захисту прав людини є рішення у справі «Піч-
кур проти України», яке визнане Україною і не оскаржувалося. Вказано на велике значення застосу-
вання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зроблено висновок, що рішенням 
єСПЛ необхідно надати статус преюдиціарних.

Ключові слова: рішення європейського суду з прав людини, пенсійне забезпечення, пенсійні права, 
пенсія.

шумило м. н. Решение Европейского суда по правам человека в сфере пенсионного обеспечения как 
элемент правовой интеграции Украины в Европейский Союз

В статье раскрывается значение решений Европейского суда по правам человека в сфере пенси-
онного обеспечения в контексте интеграции Украины в Европейский Союз. Приведено теоретичес-
кие наработки касательно имплементации решений ЕСПЛ в правовую систему Украины. Обраще-
но внимание на применение решений ЕСПЛ административными судами. Примером защиты прав 
человека является решение по делу «Пичкур против Украины», которое признано Украиной и не 
было оспоренным. Указано на большое значение применения Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод. Сделано вывод, что решениям ЕСПЛ необходимо предоставить статус 
преюдициарных.

Ключевые слова: решение Европейского суда по правам человека, пенсионноное обеспечение, 
пенсионные права, пенсия.

Shumilo M. Judgment of the European Court of Human Rights in the area of pensions as part of the legal 
integration of Ukraine into the European Union

The article looks at the importance of decisions of the European Court of Human Rights in pension 
provision in the context of Ukraine’s integration into the EU. The article presents theoretical developments 
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on the implementation of the Court’s decisions in the judicial system of Ukraine. Attention is paid to the use 
of the Court’s decisions by Administrative Courts. An example of human rights defense is a decision in the 
case «Pichku against Ukraine», which was recognized by Ukraine and was not appealed. The article stresses 
importance of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It is concluded 
that the decisions of the Court should be given the prejudicial status.

Key words: European Court of Human Rights, pensions, pension rights, pension.
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АТЕСТАЦІЯ ЯК СпОСІБ ОЦІнКИ  
КвАлІФІКАЦІЇ пРАЦІвнИКА:  

ДЕЯКІ пРОБлЕмИ пРАвОвОГО РЕГУлЮвАннЯ

Питання правового регулювання праці і трудових ресурсів завжди були і будуть у центрі уваги 
держави, тому що вони становлять основу економічної та соціальної політики. Від того, на-

скільки раціонально й ефективно використовується трудовий потенціал, повною мірою залежить 
рівень економічного розвитку країни, матеріального благоустрою людей. На кожному етапі сво-
го розвитку держава вирішує цю проблему з урахуванням конкретної обстановки, складності та 
різноманітності економічних і соціальних завдань, які стоять перед нею. Важливого значення у 
реалізації цього завдання відіграє, зокрема, атестація працівників. 

У трудовому праві під атестацією розуміється періодична перевірка професійної підготовки 
працівника та його ділових якостей з метою визначення рівня його кваліфікації (присвоєння ква-
ліфікації) і встановлення відповідності займаній посаді чи виконуваній роботі.

Як слушно зазначає А. Нуртдінова, в умовах економіки, яка динамічно розвивається, атес-
тація є цілком необхідною. Вона має велике значення як для роботодавця, так і для працівника. 
Для роботодавця важливо оптимізувати використання трудових ресурсів, сформувати кадровий 
резерв, створити додаткові стимули для підвищення кваліфікації працівників, посилення відпо-
відальності та виконавської дисципліни, забезпечити можливість розірвання трудового договору 
з працівниками, які не відповідають заявленим вимогам. Працівники у процесі атестації мають 
можливість зарекомендувати себе як кваліфіковані, ініціативні співробітники, забезпечити під-
вищення оплати праці, просунутися по службі [1, с. 111]. 

Вперше атестація була введена в СРСР у 1968 р. для працівників науково-дослідних, проект-
них, конструкторських, технологічних організацій, науково-дослідних підрозділів вищих на-
вчальних закладів і науково-дослідних інститутів, а потім поступово поширена на керівних, інже-
нерно-технічних працівників та фахівців виробничих галузей народного господарства, вчителів, 
викладачів і керівників середніх спеціальних навчальних закладів, працівників професійно-тех-
нічної освіти, відповідальних працівників апарату громадських органів [2, с. 190–191]. 

Вивченню атестації в науці трудового права приділялося багато уваги. Свого часу правовим ас-
пектам атестації працівників були присвячені наукові праці таких учених, як В. Глозман, В. Жер-
наков, О. Жиров, Л. Лазор, Х.-Т. Мелешко, Ф. Негру, О. Процевський, О. Тищенко та ін. Протягом 
останніх десяти років дослідженням окремих проблем здійснення атестації займалися українські 
науковці — Л. Біла, О. Бурлака, В. Волинець, П. Кохан, Л. Купіна, О. Лавріненко, Н. Левандов-
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ська, О. Пархоменко-Куцевіл, В. Стеценко, а також зарубіжні — Н. Закалюжна, А. Нуртдінова, 
Н. Лебедєва, Г. Хникін, Л. Чиканова.

Однак невирішених питань залишилося чимало, зокрема, проблема оцінювання трудової ді-
яльності працівника в процесі атестації, виявлення ознак і критеріїв, які даватимуть підстави 
атестаційній комісії прийняти відповідне рішення щодо конкретного працівника. 

Нині в Україні діє ціла низка (понад 20) нормативно-правових актів різних органів виконавчої 
влади щодо проведення атестації у тій чи іншій галузі, а також союзні нормативні акти, які й досі 
чинні на території нашої держави.

Аналіз законодавства про атестацію дозволяє зробити висновок про необхідність його коди-
фікації, оскільки з поодинокої процедури перевірки здібностей та ділових якостей окремих пра-
цівників атестація стала загальним способом оцінки діяльності фахівців, яка викликає правові 
наслідки, пов’язані з істотними умовами праці.

Прийнятий 12 січня 2012 р. Закон України «Про професійний розвиток працівників» [3], оче-
видно, мав сприяти у вирішенні цього питання. Третій розділ цього Закону присвячений атеста-
ції і порядку її здійснення. Так, у ньому визначається, що атестація працівників проводиться не 
частіше, ніж один раз на три роки, встановлюються вимоги до формування атестаційної комісії, 
порядку прийняття рішення атестаційною комісією, види рішень атестаційної комісії за резуль-
татами атестації, перелік працівників, які не підлягають атестації. 

Щодо оцінювання трудової діяльності працівника у ст. 11 Закону України «Про професійний 
розвиток працівників» передбачено лише, що на кожного працівника, який підлягає атестації, без-
посередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлен-
ня з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації. Не допускається проведення оцін-
ки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з 
виконуваною роботою.

Традиційно процедура проведення атестації складалася із низки послідовних етапів, серед 
яких можна виокремити такі:

1) підготовка до проведення атестації, під час якої складається список працівників, що під-
лягають атестації, затверджується графік проведення атестації, готуються документи на праців-
ників, що проходять атестацію, у тому числі й від безпосереднього керівника;

2) розгляд наданих документів безпосередньо в атестаційній комісії, співбесіда з працівни-
ком. Комісія вивчає надані документи, заслуховує працівника, що атестується, а також керівника 
підрозділу, в якому той працює;

3) прийняття рішення атестаційною комісією по кожній кандидатурі на основі оцінки діяль-
ності працівника.

Звичайно, для окремих категорій працівників з урахуванням особливостей їх праці процедура 
проведення атестації може включати додаткові елементи.

Так, наприклад, п. 9 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 (з наступними змінами і допов-
неннями) [4], передбачено, що на кожного працівника, який підлягає атестації, складається службова 
характеристика, яка підписується його безпосереднім керівником, затверджується керівником вищо-
го рівня і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. Службова характе-
ристика повинна містити аналіз виконання державним службовцем посадових обов’язків; відомості 
про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, від-
повідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання 
службових обов’язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. 

Державний службовець ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час 
співбесіди з безпосереднім керівником. 

Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання державним службов-
цем покладених на нього завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, 
а також атестаційний лист попередньої атестації [4].

На нашу думку, така форма проведення атестації в умовах сьогодення є застарілою, оскільки 
не забезпечує рівності й об’єктивності у прийнятті рішення щодо відповідності того чи іншо-
го працівника займаній посаді, виявленні сильних і слабких сторін його діяльності, не показує 
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ефективність і перспективи застосування трудового потенціалу. Рішення комісії залежить від 
того, позитивно чи негативно охарактеризований працівник його безпосереднім керівником 
(а це може бути упереджене ставлення), а також від того, наскільки вдало працівник відповість на 
поставлені йому запитання. Необ’єктивна оцінка працівника під час атестації негативно вплине 
на його подальшу працю, людина відчуватиме себе непотрібною, зневажатиме свою роботу, а це, 
в свою чергу, понизить ефективність діяльності й самого роботодавця.

Ми погоджуємося із думкою М. Бойкової, яка зазначає, що не рівень посад і зарплати детер-
мінує активність людей і задоволеність винагородою, а точність їхньої ранжировки за внеском у 
загальні результати. Несправедливість демобілізує хороших працівників і зовсім розкладає пога-
них. Головне завдання оцінки працівників міститься у тому, щоб кожен із них зайняв своє місце в 
структурі діяльності суспільства й отримував справедливу заробітну плату [5, с. 132].

Потреба в удосконаленні форми професійного оцінювання працівників під час атестації ви-
кликана також впровадженням в Україні Національної рамки кваліфікацій [6], яка має сприяти 
підвищенню якості освіти, запровадженню європейських стандартів з урахуванням вимог ринку 
праці до компетентності фахівців, міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні.

Національна рамка кваліфікацій являє собою системний і структурований за компетентнос-
тями опис кваліфікаційних рівнів, який призначений для використання органами виконавчої 
влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості 
та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними 
і фізичними особами у питаннях розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, плану-
вання і розвитку кваліфікацій. 

Тобто до працівників зараз ставляться високі вимоги щодо відповідності тому чи іншому квалі-
фікаційному рівню. Опис кваліфікаційних рівнів, наведених у Національній рамці кваліфікацій, 
складається із чотирьох розділів, які включають: 1) знання; 2) уміння; 3) комунікацію; 4) авто-
номність і відповідальність. Таким чином, компетентність працівника означатиме не лише його 
здатність до виконання певної роботи, що виражається через знання, розуміння, уміння, а й інші 
особисті якості та цінності особи. 

Опис кваліфікаційних рівнів, встановлених у Національній рамці кваліфікацій, включає не 
тільки професійні, а й особисті якості фахівця, переважно комунікативні (наприклад, здатність 
до ефективної роботи в команді; сприйняття критики, порад і вказівок; зрозуміле і недвозначне 
донесення власних висновків, а також знань та пояснень до фахівців і нефахівців; лідерство; віль-
не компетентне спілкування у діалоговому режимі з широким колом фахівців та громадськістю в 
певній галузі наукової та/або професійної діяльності тощо).

Варто погодитися з І. Зарубінською (учасником «Круглого столу» на тему «Національна рам-
ка кваліфікацій України»), яка зазначає, що саме вміння ефективної міжособистісної взаємодії 
дає можливість реалізувати професійні завдання і досягти фінансового та особистісного успіху. 
В аргу ментацію свого твердження вчена наводить результати досліджень, проведених у США 
Фондом Карнегі спільно з Технологічним інститутом ім. Карнегі, які показали, що фінансовий 
успіх людини навіть у таких суто технічних сферах життя, як інженерна справа, на 85 % залежить 
від навичок спілкування та комунікацій. Американський комітет у сфері зайнятості, перепідго-
товки кадрів та управління трудовими ресурсами провів соціологічне дослідження, у межах якого 
було опитано 3 000 роботодавців із різних штатів США. Особистісними якостями спеціалістів, 
яким роботодавці віддають перевагу, виявилися (у порядку зменшення значущості): манера три-
матися; навички спілкування; досвід роботи; наявність вищої освіти за профілем роботи; трива-
лість навчання; результати тестування під час прийняття на роботу; наявність наукових ступенів і 
звань; репутація університету, в якому навчався претендент; рекомендації викладачів [7].

Слід зазначити, що в останнє десятиліття в Україні вченими — юристами, психологами, соціо-
логами ведуться наукові дослідження щодо виявлення найефективніших методик із комплексної 
оцінки якості роботи працівників окремих галузей економіки (державних службовців, науково-
педагогічних працівників, лікарів тощо) і вироблення рекомендацій для атестаційної комісії.

Так, надзвичайно цікавими видаються результати дослідження оцінки якості роботи і профе-
сіоналізму педагогічного персоналу вищих навчальних закладів і запропонована у зв’язку з цим 
методика оцінювання при атестації, які були проведені М. Розенбаумом (професор психології, 
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м. Бостон, США), Л. Греченковою (директор Торгово-економічного коледжу, м. Київ), М. Ігнато-
вичем (завідувач кафедри економіки і менеджменту Міжнародного науково-технічного універси-
тету ім. академіка Юрія Бугая, м. Київ) та С. Греченковим (юрист, м. Київ) [8]. Науковці створили 
схему проведення досліджень, за допомогою яких можна оцінити якість роботи педагогічного 
персоналу ВНЗ у цілому і кожного педагога зокрема. 

Ця схема включала декілька блоків, а саме: 1) соціально-психологічну оцінку якості роботи 
педагогічного персоналу як колегами, так і учнями; 2) соціометричні дослідження, які розкри-
ваються через визначення соціального статусу кожного викладача, виявлення неформальних лі-
дерів, оцінку неформальними лідерами якості роботи кожного викладача; 3) оцінка якості роботи 
педагогічного персоналу — керівниками підрозділів, кожним викладачем — своїх колег, учня-
ми — своїх викладачів; 4) оцінка якості роботи управлінського персоналу: ректором — професій-
них та управлінських якостей своїх заступників і керівників підрозділів, соціально-психологічні 
дослідження з оцінки якості роботи керівного складу; 5) визначення коефіцієнта ефективності 
управління і соціально-психологічних характеристик керівників [8, с. 63].

Звичайно, робота науково-педагогічного працівника порівняно з іншими категоріями працю-
ючих має свої особливості, оскільки вона поєднує наукову, навчально-методичну, педагогічну, 
виховну та організаційну діяльність. Тому запропоновані авторами цієї методики критерії оціню-
вання не є універсальними. Однак, на нашу думку, важливим і актуальним нині є запропонова-
ний підхід щодо залучення до оцінювання кваліфікаційних якостей працівника не лише керів-
ника структурного підрозділу, в якому працює останній, а й колег і неформальних лідерів. Крім 
того, слід звернути увагу на те, що до розробки відповідних анкет, тестів, розрахунків потрібно 
буде залучати фахівців із підбору і розстановки кадрів, психологів тощо. Такий комплексний під-
хід до проведення атестації не може не відобразитися на успішності діяльності самого роботодав-
ця, оскільки допоможе не лише визначити ділову кваліфікацію працівників, створити додаткові 
стимули до її підвищення, а й виявити перспективи використання їх потенційних можливостей, 
ступінь потреби у підвищенні кваліфікації, професійній підготовці чи перепідготовці, обумовити 
необхідність розірвання трудового договору з працівниками, які не відповідають встановленим 
кваліфікаційним вимогам [9, с. 62].

Таким чином, можна стверджувати, що процедура проведення атестації вимагає доопрацю-
вання з урахуванням потреб кваліфікаційних рівнів працівників. І це має бути закріплено на рівні 
загального законодавства — в Законі України «Про професійний розвиток працівників», а також 
у новому Трудовому кодексі України, а конкретизовано спеціальними нормативно-правовими 
актами щодо порядку проведення атестації окремих категорій працівників. Крім того, слід до-
повнити норму Закону про склад атестаційної комісії, дозволивши роботодавцю формувати її не 
тільки з найбільш кваліфікованих та досвідчених фахівців організації, де працює працівник, що 
підлягає атестації, та профспілкових представників, а також включати до її складу незалежних 
експертів — наукових співробітників, психологів, викладачів відповідних дисциплін, фахівців су-
міжних організацій, з якими співпрацює роботодавець тощо.

Такі кроки сприятимуть професійному розвиткові працівників, забезпечать захист їх соціаль-
но-трудових прав, усунуть суб’єктивність і упередженість у прийнятті рішень атестаційними ко-
місіями та, в підсумку, підвищать ефективність господарської діяльності роботодавця.
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Юшко А. м. Атестація як спосіб оцінки кваліфікації працівника: деякі проблеми правового регулювання
У статті розглядаються питання правового регулювання порядку проведення атестації працівни-

ків. Висловлюється позиція щодо застарілості в умовах сучасного розвитку держави встановленої за-
конодавством процедури атестації, оскільки вона не забезпечує рівності й об’єктивності у прийнятті 
рішення щодо відповідності того чи іншого працівника займаній посаді, не показує ефективність і 
перспективи застосування трудового потенціалу. На прикладі проведених науковцями досліджень ме-
тодики комплексного оцінювання кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників показа-
но значення процедури атестації для працівника і роботодавця. Потребу в удосконаленні форми про-
фесійного оцінювання працівників під час атестації автор пов’язує також із впровадженням в Україні 
Національної рамки кваліфікацій. На підставі вивченого та проаналізованого матеріалу обґрунтовано 
висновок щодо внесення змін до чинного трудового законодавства. Зокрема, запропоновано доопра-
цювати процедуру проведення атестації, конкретизувати її, а також дозволити роботодавцям включати 
до складу атестаційних комісій незалежних експертів.

Ключові слова: атестація, оцінка кваліфікації працівника, компетентність, атестаційна комісія.

Юшко А. м. Аттестация как способ оценки квалификации работника: некоторые проблемы правового 
регулирования

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования проведения аттестации работников. 
Высказывается позиция об устарелости в условиях современного развития государства установленной 
законодательством процедуры аттестации, поскольку она не обеспечивает равенства и объективности 
в принятии решения о соответствии того или иного работника занимаемой должности, не показывает 
эффективность и перспективы применения трудового потенциала. На примере проведенных учеными 
исследований методики комплексного оценивания квалификационного уровня научно-педагогичес-
ких работников показано значение процедуры аттестации для работника и работодателя. Потребность 
в усовершенствовании формы профессионального оценивания работников во время аттестации автор 
связывает также с внедрением в Украине Национальной рамки квалификаций. На основании изучен-
ного и проанализированного материала обоснован вывод относительно внесения изменений в дей-
ствующее трудовое законодательство. В частности, предлагается доработать процедуру проведения 
аттеста ции, конкретизировать ее, а также разрешить работодателям включать в состав аттестационных 
комиссий независимых экспертов.

Ключевые слова: аттестация, оценка квалификации работника, компетентность, аттестационная 
комиссия.

Yushko A. Attestation as a way to assess the qualifications of the employee: some problems of legal regulation
The article deals with the question of legal regulation of employee attestation. The author expresses a 

position on the obsolescence of attestation procedure established by law in the modern development of the state, 
because it does not ensure equality and objectivity in decision making on the conformity of the employee to the 
occupied position, doesn’t perform the efficiency and prospects of the employment potential. On an example of 
the conducted by scholar’s research of the methodology of complex evaluation of qualification level of research 
and pedagogical staff the importance of attestation procedures for employee and employer is shown. The need 
for improvement of the professional evaluation form of the employee during the attestation the author connects 
with the introduction of the National Qualifications Framework in Ukraine. On the basis of the studied and 
analyzed material the conclusion on amendments to the existing labour legislation is substantiated. In particular, 
it is proposed to complete the certification procedure, specify it, and to allow employers to include independent 
experts to the attestation commissions.

Key words: attestation, assessment of employee skills, competency, attestation board (commission).
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ЗАКОнОмІРнОСТІ  
ЯК ЗАСІБ ІнТЕГРАЦІЇ пОГлЯДІв  

нА пРЕДмЕТ ЗАГАльнОТЕОРЕТИЧнОЇ нАУКИ

Важливого значення для характеристики будь-якого напряму наукових досліджень є виокрем-
лення особливого предмета. Саме предметна спрямованість та методологічна своєрідність і є 

фундаментальними факторами, які не лише обумовлюють самостійне значення науки, а й визна-
чають її місце в системі наукових досліджень. Класичним підходом до визначення предмета науки 
є його розуміння як сторони об’єкта пізнання, на яку спрямоване наукове дослідження. Предмет 
науки є унікальним, він визначає самостійність, своєрідність й особливість кожної науки — те, 
чим вона відрізняється від інших [1, с. 14]. Особливого значення для забезпечення єдності юри-
дичної науки має загальнотеоретична наука як вихідна, основоположна, ключова для функціо-
нування комплексу наукових знань про державу і право. Юриспруденція спрямована на узагаль-
нення, обґрунтування, систематизацію і використання знань про державно-правову дійсність. 
Оскільки науково-методологічну основу юриспруденції становлять загальнотеоретичні науки, то 
актуальним і практично значущими є з’ясування предмета цього різновиду юридичних наук. 

Предметна характеристика загальнотеоретичної науки здійснюється переважно у підручни-
ках з теорії держави і права. Важливого значення в осмисленні предмета загальнотеоретичної на-
уки мають ідеї вітчизняних теоретиків — С. Гусарєва, О. Зайчука, М. Козюбри, О. Копиленка, 
Л. Луць, Ю. Оборотова, О. Петришина, Н. Оніщенко, Т. Тарахонич, О. Скакун, М. Цвік та ін. 
Наголошуючи на особливостях та значенні предмета теорії, вчені лише згадують про закономір-
ності державно-правових явищ, не роблячи комплексного аналізу цієї категорії. Саме це й обу-
мовило мету нашої статті — обґрунтування поняття закономірності, виокремлення її рис і ознак, 
з’ясування ролі як засобу інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки. 

На нашу думку, досягнення поставленої мети можливе за умови узагальнення сучасних на-
укових поглядів на предмет загальнотеоретичної науки. На думку О. Петришина, предмет теорії 
становлять найбільш загальні закономірності та тенденції виникнення, розвитку і функціонуван-
ня державних та правових явищ [2, с. 17]. Такої ж позиції дотримується і М. Цвік [1, с. 19]. Дещо 
розширює уявлення про предмет теорії держави і права О. Копиленко, акцентуючи увагу на за-
гальних закономірностях призначення, функціонування, взаємодії держави і права, їх взаємо-
відносинах із правовими явищами та особливостях державно-політичної та правової свідомості 
і правової культури [3, с. 20]. О. Скакун акцентує увагу на способах відображення закономір-
ностей у поняттях, категоріях, принципах, теоретичних конструкціях, через які розкриваються 
об’єктивні властивості правових і державних явищ та процесів [4, с. 3]. Л. Луць наголошує на меті 
дослідження закономірностей — з’ясуванні сутності і соціального призначення держави і права, 
їх сутнісних властивостей [5, с. 13]. М. Козюбра обґрунтовує необхідність удосконалення пред-
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метного поля загальнотеоретичної науки через подолання її ізоляції від європейської і світової 
культури та правової теорії, збагачення такими правовими надбаннями, як права людини, верхо-
венство права, правова держава [6, с. 17].

Аналіз зазначених вище наукових ідей обумовлює правомірність висновку про різноманітність 
наукових уявлень про предмет загальнотеоретичної науки та наявність спільного елемента — від-
несення до предмета закономірностей державно-правових явищ. Саме це й обумовлює аналіз ка-
тегорії «закономірність» з огляду на її розуміння, ознаки, різновиди та наукове значення. 

З’ясування юридичного значення закономірностей пов’язано з виокремленням філологічно-
го змісту цієї категорії, яка визначається як об’єктивно існуючий, постійний взаємозв’язок між 
предметами, явищами, процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності [7, с. 702].

Державно-правові закономірності в узагальненому вигляді можуть бути визначені як 
об’єктивно існуючі, можливі для пізнання загальні правила, за якими відбуваються формування, 
розвиток і функціонування державно-правових явищ [1, с. 20]. Наведене визначення дає мож-
ливість виокремити ознаки державно-правових закономірностей та сформулювати авторське їх 
визначення. На нашу думку, державно-правові закономірності:

• є об’єктивними, оскільки залежать від рівня розвитку суспільства, держави і права та не за-
лежать від бажання окремих суб’єктів, правителів чи науковців;

• можуть бути пізнаними на науковому, а саме теоретично-правовому чи філософському рівні, 
а отже, можуть бути усвідомлені;

• є необхідними для пізнання сутності, природи та соціального призначення держави і права, 
а також визначення місця загальнотеоретичної науки в системі юридичних наук;

• є загальними, оскільки характеризують державу і право як логічно завершені категорії без-
відносно до їх національного прояву, історичного етапу чи географічного положення; 

• тривалий характер обумовлює необхідність вивчення лише тих закономірностей, які сфор-
мувалися впродовж тривалого періоду часу та узагальнюють практику формування і функціону-
вання державно-правових явищ;

• є причинно-наслідковими, оскільки відображають залежність та взаємопов’язаність як про-
цесів виникнення, функціонування і вдосконалення держави та права, так і державно-правових 
явищ;

• політико-правова спрямованість відображає особливе призначення держави і права в про-
цесі здійснення політичної державної влади та порядку в суспільстві; 

• є динамічними, оскільки, по-перше, відображають динаміку процесу виникнення, станов-
лення та вдосконалення державно-правових явищ і, по-друге, змінюються під впливом розвитку 
суспільства та його вдосконалення;

• визначають взаємодію державно-правових явищ із суспільством та різноманітними сферами 
його життєдіяльності.

Отже, державно-правові закономірності — це об’єктивно обумовлені, необхідні для пізнан-
ня сутності державно-правових явищ, загальні, тривалі, причинно-наслідкові зв’язки, що забез-
печують пізнання держави і права як динамічних політико-правових явищ, які є динамічними 
і визначають взаємодію державно-правових явищ із суспільством та основними сферами його 
життєдіяльності. На нашу думку, таке визначення характеризує закономірності як зв’язок, що 
юридично опосередковує:

а) соціальну детермінованість;
б) структуру функціонування і розвиток;
в) соціальну активність, дієвість державно-правових явищ [8, с. 153].
Дослідивши природу та ознаки державно-правових закономірностей, варто перейти до їх 

класифікації. У юридичній літературі обґрунтовано різні погляди стосовно підстав та спосо-
бів виокремлення різновидів державно-правових закономірностей, що обумовлює відсутність 
єдності позицій науковців щодо цього питання. Різноманітні підстави класифікації державно-
правових закономірностей подані у працях П. Рабіновича, С. Алексєєва, В. Кудрявцева, Ю. Ве-
тютнєва та ін. 

На думку П. Рабіновича, види державно-правових закономірностей можна класифікувати: за 
змістом, типом зв’язку — генетичні, структурні та функціональні; за дією закономірностей у со-
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ціальному просторі — внутрішні і зовнішні; за сферою дії закономірностей у державно-правовому 
просторі — загальні й окремі; за історичними межами дії — всезагальні, формаційні й особливі; 
за способом здійснення, формою прояву — динамічні і статистичні [8, с. 154]. 

За класифікацією С. Алексєєва правові закономірності поділяються на: 
• загальні закономірності виникнення та розвитку права; 
• загальні структурно-функціональні закономірності права; 
• специфічні закономірності виникнення і розвитку права; 
• специфічні структурно-функціональні закономірності права [9, с. 123–134]. 
В. Кудрявцев виокремлює загальні соціально-історичні закономірності, властиві певному сус-

пільному ладу; внутрішні закономірності права як соціального явища; закономірні зв’язки за-
гальних соціально-історичних закономірностей, властивих певному суспільному ладу з внутріш-
німи закономірностями права як соціального явища [10, с. 54]. 

Розширює обсяг класифікації державно-правових закономірностей Ю. Ветютнєв, пропо-
нуючи додаткові ознаки для розподілу видів закономірностей [11, с. 48]. На його переконання 
закономірності класифікуються: 

а) за змістом — виникнення, буття, функціонування та розвитку; 
б) за структурою — однооб’єктні та багатооб’єктні; 
в) за типом зв’язку — причинно-наслідкові та функціональні; 
г) за масштабом — глобальні та локальні; 
ґ) за рівнем узагальнення — емпіричні та теоретичні; 
д) за часом дії — постійні та тимчасові; 
е) за логічною природою — логічно допустимі та логічно необхідні; 
є) за сферою дії — загальні та спеціальні.
З огляду на мету нашого дослідження, ми поділяємо позицію Ю. Ветютнєва щодо розмежуван-

ня видів державно-правових закономірностей.
Функціональне призначення державно-правових закономірностей безпосередньо пов’язане з їх 

сутністю та специфікою. У науковій літературі поняття функції зазвичай розуміють як діяльність, 
обов’язок, напрями впливу, роботу, зовнішній прояв властивостей певного об’єкта у межах системи 
відносин, що характеризують його. Питання функцій державно-правових закономірностей майже 
не досліджувалося у працях вітчизняних учених. У контексті інтеграційних процесів, що у наш час 
відбуваються в Україні, функції державно-правових закономірностей набувають особливо важли-
вого значення та актуальності. Тому на основі наведених ознак, визначень та класифікацій держав-
но-правових закономірностей, вважаємо за можливе виокремити такі їх функцій:

• інформаційна — державно-правові закономірності несуть у собі інформацію про наявні при-
чинно-наслідкові зв’язки, що визначають взаємодію державно-правових явищ із суспільством та 
основними сферами його життєдіяльності;

• інтерпретаційна — дослідження закономірностей забезпечує можливість пояснення сутнос-
ті державно-правових явищ, причин їх виникнення і зміни, їх структури;

• евристична — використання державно-правових закономірностей дозволяє відкривати та 
формулювати невідомі раніше зв’язки між державно-правовими явищами, визначати нові аспекти 
взаємодії державно-правових явищ із суспільством та основними сферами його життєдіяльності;

• констатуюча — державно-правові закономірності фіксують наявний зв’язок між державно-
правовими явищами;

• прогностична — дослідження державно-правових закономірностей надає змогу формулюва-
ти гіпотези, прогнози розвитку державно-правових явищ та їх взаємодії з суспільством;

• практично-прикладна — практичне застосування знань про державно-правові закономір-
ності забезпечує обґрунтування рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення тих чи інших 
державно-правових інститутів та їх взаємодії з суспільством;

• гносеологічна — державно-правові закономірності забезпечують пізнання держави і права 
як динамічних політико-правових явищ;

• оціночна — передбачає використання державно-правових закономірностей як специфіч-
ного інструменту для юридичної оцінки певних державно-правових явищ, їх взаємодії з суспіль-
ством та основними сферами його життєдіяльності;
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• інтегративна — державно-правові закономірності забезпечують та опосередковують різно-
манітні інтеграційні процеси, зокрема інтеграцію уявлень про державу і право як предмет юри-
дичної науки;

• ідеологічно-виховна — розуміння та усвідомлення державно-правових закономірностей 
здійснює вплив на формування й розвиток правової, політичної та моральної свідомості, зміц-
нення світогляду і загальної культури різноманітних суб’єктів та становлення наукових поглядів 
вчених; 

• системоутворююча — державно-правові закономірності забезпечують систематизацію знань 
та уявлень про державно-правові явища, їх взаємодію із суспільством та основними сферами його 
життєдіяльності;

• прогресивна — практичне використання знань про державно-правові закономірності ство-
рює умови досягнення прогресивних перетворень та ефективного розвитку різноманітних дер-
жавно-правових явищ й інститутів. 

Дещо детальніше варто зупинитися на аналізі інтегративної функції закономірностей. 
За етимологією слово «інтеграція» походить від лат. integrum — ціле, лат. integratio — відновлен-
ня. Змістовно зазвичай мається на увазі поєднання, взаємопроникнення; процес об’єднання 
будь-яких елементів або частин в одне ціле; процес взаємозближення, з’єднання й утворен-
ня взаємозв’язків. Як було виявлено вище, важливою функцією загальнотеоретичної науки 
є забезпечення єдності юридичної науки, яка відзначається спрямованістю на узагальнення, 
обґрунтування, систематизацію і використання знань про державно-правову дійсність. Ха-
рактерною рисою вітчизняної юридичної та загальнотеоретичної науки є плюралізм поглядів 
науковців стосовно різних проблем, що у багатьох випадках обумовлено недостатнім ступенем 
наукової розробки досліджуваного питання та відсутністю факторів, які інтегрують ці погляди. 
Така ситуація наявна у дослідженні державно-правових закономірностей як предмета загаль-
нотеоретичної науки. Саме інтегративна функція закономірностей може бути фактором, який 
подолає цю недосконалість у науці. 

Підсумовуючи зазначене, варто наголосити на такому. Питання про предмет загальнотеоре-
тичної науки досі є відкритим, адже науковці при його дослідженні не здійснюють комплекс-
ного аналізу категорії державно-правові закономірності. На нашу думку, з урахуванням наведе-
них характерних ознак цієї категорії державно-правові закономірності можуть бути визначені 
як об’єктивно обумовлені, необхідні для пізнання сутності державно-правових явищ, загальні, 
тривалі, причинно-наслідкові зв’язки, що забезпечують пізнання держави і права як динамічних 
політико-правових явищ, які є динамічними і визначають взаємодію державно-правових явищ із 
суспільством та основними сферами його життєдіяльності. Щодо питання про види закономір-
ностей, у межах дослідження підтримуємо класифікацію, запропоновану Ю. Ветютнєвим. З огля-
ду на інтеграційні процеси, що у наш час відбуваються в Україні, важливого значення набувають 
функцій державно-правових закономірностей. На нашу думку, варто виокремити такі функції 
закономірностей: інформаційну, інтерпретаційну, евристичну, констатуючу, прогностичну, прак-
тично-прикладну, гносеологічну, оціночну, інтегративну, ідеологічно-виховну, системоутворю-
ючу та прогресивну. Саме вони визначають сутність і природу закономірностей державно-право-
вих явищ та їх роль в інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки.
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Бондаренко Б. Д. Закономірності як засіб інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки
Аналізуються підходи до розуміння предмета загальнотеоретичної науки, з’ясовується сутність і 

значення, види та функціональне призначення державно-правових закономірностей. Автор статті 
досліджує державно-правові закономірності як предмет загальнотеоретичної науки, приділяє увагу  
інте г раційній функції закономірностей. У статті представлено авторське розуміння поняття держав-
но-правових закономірностей, їх ознак та функцій.

Ключові слова: державно-правові закономірності, предмет загальнотеоретичної науки, функції за-
кономірностей.

Бондаренко Б. Д. Закономерности как способ интеграции взглядов на предмет общетеоретической 
науки

Анализируются подходы к пониманию предмета общетеоретической науки, определятся сущность 
и значение, виды и функциональное предназначение государственно-правовых закономерностей.  
Автор статьи исследует государственно-правовые закономерности как предмет общетеоретической 
науки, уделяет внимание их интегративной функции. В статье обосновано авторское понимание по-
нятия государственно-правовых закономерностей, их признаков и функций.

Ключевые слова: государственно-правовые закономерности, предмет общетеоретической науки, 
функции закономерностей.

Bondarenko B. Regularities as a method of integrating views on the subject of general theory of state and law
Author analyzes the approaches to understanding of the subject of general theory of state and law, essence, 

value, types and functionality of regularities. The author explores the regularities as a subject of general theory 
of state and law, focuses on integrative function of regularities. The article presents the author’s understanding 
of the concept of regularities, their characteristics and functions.

Key words: state and law regularities, subject of general theory of state and law, function patterns of regularities.
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Безумовно, національні правові системи різняться багатьма факторами і критеріями, струк-
турами і стилями, мовними і традиційними особливостями, історичними та географічними 

умовами. Не є винятком і формування, розвиток та впровадження у політику, економіку, психо-
логію, законодавство рівності прав, можливостей та соціального статусу статей.

Незважаючи на те, що категорія «правова система» є порівняно молодою юридичною катего-
рією, слід віддати належне її розробникам і дослідникам за вагомий внесок не тільки в її визна-
чення, аналіз сутності і природи, а й виокремлення критеріїв класифікації та типології правових 
систем. Причому правові системи можна класифікувати за різними критеріями: юридичними, 
економічними, географічними, етнографічними, ідеологічними тощо. Співвідношення цих кри-
теріїв у різних державах різне. Порівняльне вивчення правових систем дає змогу знайти як загаль-
ні характеристики, тенденції розвитку, так і особливості генезису, функцій і структури окремих 
інститутів [10, с. 68].

Нині в умовах глобалізаційних процесів, коли розвивається світова та європейська інтеграція, 
на нашу думку, цікавими характеристиками правових сімей є загальні правові принципи — ке-
рівні начала та ідеї права. За допомогою них можна не стільки говорити про відмінності, скільки 
про особливості національних правових систем, а також виокремити спільне, характерне для на-
ціональних правових систем різних правових сімей.

Запровадження у вітчизняну правову систему міжнародно-правових норм і стандартів пе-
редбачає глибоке дослідження закономірностей і тенденцій розвитку світової правової сис-
теми, окремих правових сімей, національних правових систем з урахуванням національних 
традицій і здобутків юридичної науки, зокрема правового регулювання гендерних відносин 
[3, с. 736].

У сучасному світі, коли відбуваються значні інтеграційні процеси, жоден регіон, країна, народ 
не можуть нормально розвиватися, якщо вони ізольовані від світового співтовариства. Очевид-
ним стає той факт, що життєво важливі для людства проблеми успішно вирішуються лише зусил-
лями усіх країн і народів. Це свідчить про необхідність перегляду багатьох традиційних завдань, 
орієнтирів, стереотипів, у тому числі й гендерних [6, с. 23]. Якщо ж розглянути для характеристи-
ки правових сімей принцип гендерної рівності, то і тут можна визначити не стільки особливості, 
скільки спільні риси та процеси формування різних правових систем, що тільки підтверджують 
інтеграційні правові тенденції сьогодення.

В основу типології правових систем за критерієм забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків покладений політико-правовий аспект функціонування держави. Враховуючи, що 
забезпечення гендерної рівності є одним із напрямів діяльності соціальної держави, класифікація 
країн та аналіз гендерної складової у функціонуванні національних правових систем здійснюєть-
ся залежно від типу соціальної політики держави [7, с. 126]. У цьому випадку класичний поділ 
правових систем на романо-германську та англосаксонську групи є допоміжним, а не основним 
критерієм класифікації.

Найбільш ранній підхід розділяє соціальні держави та їх правові системи на дві групи, залежно 
від того, який саме підхід застосовувався у сфері соціального забезпечення населення: залишко-
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вий — коли надаються мінімальні гарантії соціальної допомоги, чи інституціональний — коли 
забезпечується певний рівень підтримки.

На початку 90-х років ХХ ст. були запропоновані нові підходи до типології соціальних дер-
жав та їх правових систем. Найбільшу популярність здобула запропонована Еспрігн-Андерсоном 
класифікація правових систем соціальних держав, відповідно: консервативна, ліберальна, со-
ціал-демократична. В основу класифікації Еспрігн-Андерсена покладений прямий зв’язок фор-
ми держави, її правової системи та ринку праці. Цей підхід зазнав нищівної критики з боку фемі-
ністичних течій, які дорікали його автору за те, що неоплачувана домашня праці жінок фактично 
не була врахована у типології. Цьому підходу протиставляється класифікація Льюїс, згідно з якою 
виокремлюється три типи держав та їх правових систем: з сильною, перехідною та слабкою моде-
лями матеріального забезпечення сім’ї. За допомогою цих гендерних моделей пояснюється висо-
кий, помірний та низький рівень економічної залежності жінок, який визначається їх зайнятістю 
на ринку праці, а також залежність від розвитку соціальної інфраструктури, зокрема дитячих до-
шкільних закладів. На сьогодні дедалі більшого визнання здобуває підхід, який фокусує аналіз 
соціальних держав та їх правових систем на тріаді «держава-ринок-сім’я».

Враховуючи класифікацію Еспрінг-Андерсена з погляду вирішення гендерних проблем, 
правові системи світу можуть бути розподілені на такі: соціал-демократичні, ліберальні та кон-
сервативні.

Держави з соціально-демократичним правовим спрямування характеризуються гендерною 
політикою, орієнтованою на рівність, підтримку зайнятості шляхом розвитку державних со-
ціальних послуг, громадянським суспільством, у якому жіночий рух відіграє незначну роль. 
Перевагами цього типу є політика, спрямована на рівну оплату й рівні можливості, яка забез-
печує солідарність в оплаті праці та загальну гендерно-нейтральну державну політику. Засо-
бами запровадження гендерної політики цього типу є розширення можливостей, співмірна 
цінність, зміни у розподілі домашньої роботи. Прикладом є скандинавські країни (до речі, 
заслуговує на окреме вивчення їх досвід щодо реалізації положень програм підтримки чоло-
віків) [5, с. 25].

У ліберальних країнах розподіл місць залежить від ринку: держава відіграє мінімальну роль у 
розширенні можливостей; догляд за дітьми розглядається як приватна справа, що має вирішува-
тися ринковою пропозицією; діють сильні ліберальні жіночі рухи. У сфері гендеру існує формаль-
на правова рівність між жінками і чоловіками; підтримуються окремі види антидискримінаційної 
політики, що стимулює рівні можливості. Гендерна політика здійснюється за допомогою анти-
дискримінаційних механізмів, позитивних дій, застосування співмірної цінності. Прикладами  
країн із ліберальною формою соціальної держави є Велика Британія, США, Канада, Австралія. 
Так, у Великій Британії діє Закон «Про рівноправність оплати праці» (1970 р.), відповідно до яко-
го працівники можуть вимагати рівної оплати у суді, якщо вони вважають, що робота, яку вони 
виконують, має рівнозначну цінність з роботою, яку виконує колега іншої статі на тій самій поса-
ді. У політичній сфері Законом «Про гендерну дискримінацію (на виборах)» (2002 р.) політичним 
партіям дозволяється обирати заходи для зменшення гендерної нерівності.

Консервативний тип передбачає, що жінки і чоловіки задіяні у різних сферах: чоловіки займа-
ються оплачуваною роботою, а жінки здебільшого домашнім господарством і сім’єю; мінімаль-
ними є послуги по догляду за дітьми; відчутним є вплив католицьких соціальних норм і консер-
вативної державної моделі. Позитивною рисою цього типу є підтримка відпусток для догляду за 
дитиною, тому роль жінки як матері надійно захищено. Прикладом країн цього типу є Німеччи-
на, Італія, Франція.

Отже, теоретична та методологічна основа дослідження проблем гендерної рівності пов’язана з 
ідеєю взаємозалежності суспільних явищ, принципом історизму й міжгалузевою науковою інтег-
рацією як визначальним компонентом розвитку людинознавства. Суспільна реальність як процес 
потребує особливої уваги до виявлення причинно-наслідкових зв’язків залежно від суспільних 
процесів, які в ній відбуваються [8, с. 51].

Необхідність правового регулювання гендерних відносин зумовлена також їх фундаменталь-
ністю. На сьогодні гендерна проблематика зачепила майже всі сфери самореалізації сучасної лю-
дини — бізнес, економіку, політику, спорт, культуру [9, с. 12].
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Таким чином, своєчасне, ефективне, науково обґрунтоване правове регулювання гендерних 
відносин відкриває широкі можливості для соціально справедливого розподілу прав та можли-
востей у суспільстві між різними статями.

У країнах світу відбувається процес наповнення гендерним змістом національного законодав-
ства. Темпи врахування рівних прав і можливостей у законодавстві різних країн відбуваються за-
лежно від сили впливу інших соціальних норм — традицій, звичаїв, усталеної моралі, політичних 
норм, висунутих політичними партіями, а також національного менталітету. Суспільства також 
перебувають під впливом законів релігії, які справляють значний вплив на формування тради-
ційних норм і залишаються у великій кількості чинними. Це пов’язано з розвитком капіталу в 
цих країнах. У тих із них, де капітал набув свого розвитку, спостерігаються пришвидшені тем-
пи творення правової бази в усіх сферах життя. Там, де феодальні відносини вкорінені, правова 
база розвивається повільніше і, відповідно, повільніше формується правова культура населення. 
Це зумовлює й те, що по-різному відбувається процес освоєння гендеру нового часу й відобра-
ження його в чинному законодавстві різних галузей права. Навіть європа не є гендерно одно-
рідною. Вона несе особливості щодо гендерного втілення у праві в північних і південних країнах, 
Центральної європи, країн Балтії, Східної європи, країн СНД — європейський та азіатський ре-
гіон. Так, попри всі особливості діє тенденція до зближення гендерних процесів в юридичному їх 
вираженні, а саме формування гендерного компоненту в системі законодавства. Сьогодні світова 
юридична наука дедалі більше говорить про гендерне право.

Гендерне право — це комплексний правовий інститут, який складається з правових норм, що 
встановлюють засоби забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а також передба-
чають межі допустимих відмінностей у правах залежно від статі [1, с. 9].

Але не слід забувати про наявність не тільки певних концептів інтегрування тих чи інших но-
вовведень у життя суспільства, а й про сукупність національного законодавства, яке в більшос-
ті демократичних країн закріплює загальний принцип рівності. Так, майже всі конституції ви-
знають принципи і стандарти міжнародного права і зобов’язуються виконувати їх, закріпивши в 
основному законі. Отже, логічно, що вони мають закріпити і гендерні права та стандарти щодо 
рівності прав і можливостей. Конституція як вищий закон є гарантом рівності для всіх громадян 
незалежно від статі у їх правах і можливостях. Закріплення у конституціях рівності прав і можли-
востей статей є характерним для сучасності, однак воно має особливості у різних країнах.

Крім фактичного правового регулювання дуже важливу роль у гендерному питанні відіграють 
ще й механізми забезпечення гендерної рівності — упорядковані системи міжнародних, регіо-
нальних і національних організаційних структур державного і громадського характеру, діяльність 
яких спрямована на утвердження гендерних принципів у різних сферах соціального життя та га-
рантування здійснення вироблених ними гендерних стратегій і відповідної до них гендерної по-
літики [4, с. 37].

Не менш цікавим є інститут експертизи національного законодавства, у нашому випадку — 
гендерний. Питання гендерної експертизи національного законодавства не раз порушувалося у 
міжнародних документах як об’єктивна необхідність створення правових можливостей забезпе-
чення гендерної рівності в реальному житті, в усіх формах його функціонування.

Так, гендерна експертиза різних галузей законодавства в 1990-ті роки була проведена в Канаді, 
що сприяло активізації законодавчого процесу з проблематики гендеру. У 2001 р. надруковані 
результати гендерної експертизи російського законодавства у книзі «Гендерна експертиза росій-
ського законодавства». 

На основі узагальнення світового досвіду наука і практика визначають типи державної політи-
ки щодо жінок, яким мають відповідати й необхідні механізми її реалізації:

1) патріархальна політика держави — діяльність, метою і змістом якої є зосередження основ-
ного місця і ролі жінки на виконанні природної функції материнства і веденні домашнього гос-
подарства, усунення її від участі в публічній сфері життя і обмеження у професійній діяльності, 
визнання залежності жінки від влади, власності й ідеології, формованої чоловіками;

2) патерналістська політика держави — напрям державної діяльності щодо жінок, змістом якої 
є проголошення і захист прав та свобод нарівні з чоловіками, організоване залучення жінок до 
державних форм організованої влади й управління, створення системи пільг і захисту материн-
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ства і дитинства, регулювання участі жінок у системі виробництва, пропаганда образу жінки як 
рівної з чоловіком;

3) егалітарна державна політика — цілеспрямована діяльність держави на створення умов і 
можливостей для жінок нарівні з чоловіками, забезпечення гарантій для їх волевиявлення, само-
утвердження й самореалізації, вираження особистісних сил людини обох статей.

Отже, характер державної політики зумовлює зміст гендерних стратегій та прийняття відповід-
ної до них політики в усіх сферах життя, наявність механізмів її втілення, ставлення до гендерних 
перспектив. Процес прийняття законів про гендерну рівність у країнах різного рівня розвитку, 
історичної долі й темпів розвитку та перетворень є й формою відпрацювання національних меха-
нізмів утвердження гендерної рівності.

Світове співтовариство дало зразки гендерного функціонування різних державних структур. 
Серед таких органів, як свідчить світова практика, на всіх рівнях управління державою можуть 
бути виокремлені такі державні або державно-громадські структури:

1) президентські структури: радник з гендерних питань; консультативно-дорадчий орган з ген-
дерної проблематики та ін.;

2) парламентські структури: радник з гендерних питань при голові парламенту; парламент-
ський комітет у справах гендерної рівності (рівних можливостей) або підкомітет у справах гендеру 
при одному з парламентських комітетів; науково-дорадчий орган з питань гендеру; жіночі фрак-
ції та ін. [4, с. 78];

3) урядові структури: радник при прем’єр-міністрі; управління при прем’єр-міністрі або інших 
високопоставлених членах кабінету; управління з гендерної проблематики, створене як самостій-
на структура всередині кабінету міністрів, комісія у справах гендерної рівності при уряді та різні 
комітети, комісії;

4) служба омбудсмена з рівних прав і можливостей;
5) суд — як один з найважливіших інститутів забезпечення законності у демократичному сус-

пільстві, основна гарантія захисту прав і свобод людини, у тому числі у питаннях гендерної рівно-
сті. Суди здійснюють найбільш повну перевірку доказів, наданих сторонами, судова процедура 
забезпечує змагальність сторін і гласність судового розгляду.

Підсумовуючи зазначене вище, слід ще раз наголосити, що державно-правовий механізм за-
безпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок складається з: 1) діяльності органів дер-
жавної влади, до компетенції яких відносяться питання рівних прав і рівних можливостей чоло-
віків та жінок; 2) комплексних механізмів формування і розподілу державних ресурсів (бюджет, 
державні програми, податкова політика, що включає підтримку благодійних, некомерційних, 
правозахисних організацій, законодавство про соціальне замовлення та ін.); 3) діяльності упов-
новаженого з прав людини; 4) судового й адміністративного захисту прав людини і громадянина 
[2, с. 189].

Так, якщо повернутися до питання правових систем і підбити підсумки всього зазначеного, 
то слід сказати, що кожна із запропонованих систем приблизно в рівному обсязі справляється зі 
своїми завданнями у контексті гендерної рівності і, що ще важливо, всі зазначені вище правові 
системи з їх розвитком набувають схожих риси, деякі ідентичні положення, незважаючи навіть на 
свої суттєві внутрішні структурні відмінності. Це говорить передусім про те, що в сучасному всес-
вітньому суспільстві відбуваються зримі процеси глобалізації та взаємної інтеграції, які, у тому 
числі, залишають свій відбиток і на гендерній проблематиці, уніфікуючи її регулювання — з одно-
го боку, і роблячи її глобальною — з другого. 
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Гольцов І. С. порівняльно-правовий аналіз гендерного забезпечення у правових системах сучасності: 
інтегративний аспект

У статті проаналізовано регулювання гендерного питання у різних правових системах сучаснос-
ті, узагальнено механізми регулювання, представлено дефініцію гендерного права. Автор демонструє 
ідентичність правових систем у контексті регулювання гендерних взаємин, пояснюючи це всесвітніми 
глобалізаційними та інтеграційними процесами.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерна право, правова система, регулювання, інтеграція.

Гольцов И. С. Сравнительно-правовой анализ гендерного обеспечения в правовых системах современ-
ности: интегративный аспект

В статье проанализировано регулирование гендерного вопроса в разных правовых системах совре-
менности, обобщены механизмы регулирования, представлена дефиниция гендерного права. Автор 
демонстрирует идентичность правовых систем в контексте регулирования гендерных взаимоотноше-
ний, объясняя это всемирными глобализационными и интеграционными процессами.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерное право, правовая система, регулирование, интег-
рация.

Goltsov I. Comparative legal analysis to ensure gender in the legal systems of the present: the integrative aspect
The article analyzes the regulation of gender in different legal systems of today; are summarized regulatory 

mechanisms, presented a definition of gender rights. Author demonstrates the identity of legal systems in the 
context of regulation of gender relations, explaining that the worldwide globalization and integration processes.

Key words: gender equality, gender rights, the legal system, regulation, integration. 
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КАТЕГОРІЇ «пРАвОвЕ РЕГУлЮвАннЯ»  
ТА «пРАвОвИЙ вплИв»: ЦІннІСнИЙ пРОЯв

Розмірковуючи про ціннісні виміри права, слід зазначити, що ця цінність може бути доктриналь-
ною, науковою, а також прикладною, цінність — у дії, динаміці, русі. Саме такими функціональ-

ними, потенційними вимірами цінності права є категорії «правове регулювання» та «правовий вплив».



СЛОВО МОЛОДИМ

582 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

Правове регулювання — це особлива регламентація суспільних відносин. Вона являє собою 
систему різноманітних юридичних засобів: норми права, юридичні факти, правові відносини, 
встановлення праводієздатності громадян і правового статусу громадян, визначення компетен-
ції органів держави, правового становища громадських організацій, юридичних осіб та інших 
суб’єктів громадян.

Правове регулювання — це регламентація суспільних відносин засобами загальнообов’язкових 
правил поведінки і заснованих на них приписів індивідуального значення, що забезпечується у 
необхідних випадках державним примусом. Категорія «правове регулювання» виражає динамічну 
сутність всієї юридичної надбудови, вона характеризує активно-творчу сторону права, відобра-
жає процес перетворення його із можливості у дійсність [1, с. 76–81].

Процес регулювання спрямований на широке коло суб’єктів суспільних відносин (держава, 
нації, організації, органи держави, громадяни).

Правове регулювання можна охарактеризувати як особливий формалізований метод держав-
ної регламентації дій суб’єктів права з метою спрямувати їх поведінку відповідно до інтересів гро-
мадян, суспільства і держави, отже, у цьому — його безумовний ціннісний потенціал.

Правове регулювання потребує комплексного вивчення складових у їх нерозривній взаємодії, 
як цілісної системи. Воно складається з певних ланок, що перебувають у взаємодії: кожна з них 
випливає з попередньої. Тому правове регулювання передбачає системний аналіз, а також ство-
рення системи юридичних категорій, що відображає багатогранний процес регулювання.

При вивченні правового регулювання вчені-юристи неодноразово наголошували на необхід-
ності розрізняти такі поняття, як «правове регулювання» та «правовий вплив». Правове регулю-
вання та вплив збігається в окремих частинах і цілому в часі, оскільки відображають один і той 
самий процес.

Правове регулювання являє собою складну єдність структурних елементів, яку необхідно до-
сліджувати і вивчати саме комплексно, у взаємозв’язку всіх елементів. Слід також мати на увазі, 
що зв’язок між елементами будь-якої цілісної системи, в тому числі і правового регулювання, до-
сить обмежений. Зміна того чи іншого елемента в ній викликає тією чи іншою мірою зміну інших 
елементів. Прикладом може бути зміна правової норми, здійснення юридичного факта тощо. Так, 
наприклад, зміна правової норми може як наслідок викликати винекнення, припинення або змі-
ну правовідносин суб’єктів права.

Наведені приклади свідчать про взаємозалежність елементів правового регулювання і в той 
же час демонструють, що правове регулювання — це дійсно цілісна, єдина система. Вона має 
необхідну стійкість, органічність, упорядкованість. Для неї характерна наявність різних функ-
ціональних зв’язків: прямий (норма права — юридичний факт — правовідносини) і зворотній 
(правовідносини — норма права).

Разом із тим взаємозалежність окремих елементів системи регулювання не позбавляє їх від-
носної самостійності. По-перше, сам факт окремого існування ланки регулювання (юридичного 
факта, наприклад) уже свідчить про сукупність властивих їй окремих ознак, що виокремлює її 
серед інших ланок. По-друге, саме певна кількість ланок правового регулювання дозволяє нам 
говорити про систему, певну сукупність елементів.

Систему правового регулювання складають норми права, юридичні факти, правові відносини, 
акти реалізації [2, с. 40–56].

Перераховані елементи не вичерпують всіх форм і засобів правового регулювання. Важливу 
роль у системі регулювання відіграють праводієздатність громадян, правовий статус різних орга-
нізацій, суб’єктивні права, юридичні обов’язки тощо.

Вивчення правового регулювання як цілісної системи потребує також аналіз методів регулю-
вання, тобто сукупності його юридичних прийомів і засобів (способів), що пронизують процес 
регулювання. Також пізнання правового регулювання передбачає виявлення його соціальної 
ефективності (ціннісний вимір дієвості права). Таким чином, аналіз правового регулювання як 
цілісної системи повинен складатися із дослідження умов ефективності регулювання, процесу 
правового регулювання, соціальних результатів регулювання [3, с. 313–320].

Умови ефективності правового регулювання поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. 
Об’єктивними умовами є соціально-економічний стан суспільства, форми власності, політичний 
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режим, державний устрій тощо. До суб’єктивних умов належить: а) всебічний аналіз тенденцій 
розвитку суспільних відносин; б) вибір оптимального варіанта регулювання (правового методу, 
форми нормативного чи індивідуального акта); в) чітке визначення мети (завдань) регулюван-
ня; г) своєчасність правотворчості; ґ) удосконалення чинного законодавства; д) забезпечення 
стабільності правового регулювання; е) ясність, чіткість правових приписів; є) активність пра-
возастосовчих органів; ж) свідомість, психологічна підготовленість громадян у здійсненні ними 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Процес правового регулювання складається з таких взаємопов’язаних стадій, кожна з яких 
характеризується різними особливостями:

1. Організаційна стадія, в яку входять:
• визначення праводієздатності громадян;
• встановлення правового статусу громадян;
• визначення компетенції органів влади;
• встановлення правового положення різних юридичних осіб (господарських, громадських 

тощо організацій);
2. Перехідна (трансформаційна) стадія наступає після здійснення суб’єктами права юридично 

значущих дій, що тягнуть певні юридичні наслідки. Це стадія юридичного факта, після якої вста-
новлюється конкретний правовий зв’язок між суб’єктами права засобами їх суб’єктивних прав 
і юридичних обов’язків. Ця стадія складається з двох взаємозв’язаних, але самостійних частин 
юридичного факта і конкретних правовідносин;

3. Заключна стадія (результат правового регулювання) — це наслідки, що були дослідженні в 
процесі регулювання. Вона, як правило, закріплюється в актах реалізації і проявляються у:

• реалізованих громадянами суб’єктивних правах і обов’язках;
• виконанні органами держави завдань;
• реалізації юридичної відповідальності тощо.
Розглянувши попереднє питання, хотілося б звернути увагу на взаємообумовленість право-

вого регулювання і правового впливу, що перебувають у тісному взаємозв’язку, але не збігаються 
повністю, а співвідносяться як частина і ціле. Найголовніша їх відмінність — це різний обсяг дії. 
Якщо правове регулювання в усіх випадках повинно бути зв’язаним з процесом регламентації дій 
учасників суспільних відносин, то правовий вплив здійснюється і поза межами цієї регламента-
ції. Правове регулювання — це особливий формалізований метод державної регламентації дій 
суб’єктів права. За часом воно збігається зі строком дії норми права, а правовий вплив має свої 
строки, форми і методи впливу, що не збігаються з усіми компонентами правового регулювання. 
Норма права може бути відміненою, тобто не здатною здійснювати регулювання суспільних від-
носин, але вона може залишатися в пам’яті людей і при цьому впливати на їх свідомість.

Норми права мають дві властивості: можуть впливати на поведінку людей і регулювати її.
Впливати на поведінку людей можуть мотиви закона і наміри законодавця, але саме собою це 

не регулює суспільних відносин, не породжує конкретних правовідносин.
Будь-яке регулювання є, безумовно, певним впливом, але не будь-який вплив є регулюван-

ням, тобто нормуванням суспільного життя.
Необхідною власністю правового регулювання повинна бути здатність регламентувати відно-

сини на основі юридичних норм [4, с. 29–31]. Правове регулювання, вказуючи суб’єктам права 
вид і межі дії, передбачає правові наслідки (позитивні і негативні), воно забезпечене силою дер-
жавного примусу. А для правового впливу ця чіткість, визначеність нехарактерна.

Правове регулювання охоплює всі форми впливу права на суспільне життя: правотворчість, 
виховний вплив права, здійснення правових приписів у конкретних діях суб’єктів права, забезпе-
чення виконання цих приписів, тобто саму правомірну поведінку, а також все, що створює основу 
і передумови для такої поведінки, забезпечує її.

Сфера правового регулювання охоплює, на нашу думку, також пропаганду права і перевірку 
доцільності й ефективності дії правових норм.

Слід мати на увазі, що правове регулювання — це тільки один із багатьох аспектів дії права в 
суспільстві. Воно характеризує спеціально-юридичний, а не інформаційний, орієнтаційний чи 
мотиваційний вплив на поведінку і діяльність суб’єктів права.
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Соціальна роль права значною мірою проявляється за допомогою впливу на волю і свідомість 
людей. Цей вплив здійснюється як у процесі дії права на учасників суспільних відносин (поза 
конкретними правовідносинами), так і безпосередньо під час правового регулювання.

Правовий вплив здійснюється через загальні правовідносини, які існують постійно, оскільки 
існує постійний зв’язок суб’єктів права з державою і між собою. Учасники суспільних відносин 
дотримуються правових норм постійно, хоча деякі з них можуть ніколи не стати учасниками пев-
ного виду правовідносин. Одночасно з впливом одних норм може здійснюватися правове регулю-
вання інших, зокрема, використовуються суб’єктивні права, застосовуються норми права, базую-
чись на правозастосовних актах.

У цих випадках також відбувається вплив права на волю і свідомість людей, оскільки немож-
ливо уявити жоден із моментів правового регулювання як механічний вплив правової норми й 
автоматичне безсвідоме підкорення їй людей.

Правовий вплив може бути охарактеризований як всебічна і багатогранна (психологічна, дер-
жавно-вольова, формальна, нормативна тощо) дія права.

Правове регулювання — це спеціальна дія права, що відрізняється за формою і змістом, яка 
здійснюється через суб’єктивні права й обов’язки суб’єктів права, що виступають суб’єктами 
конкретних правовідносин. У цьому випадку йдеться не про простий вплив права (вплив на по-
чуття, думки), а строго визначені приписи можливої та необхідної поведінки.

Відмінність правового регулювання від правового впливу полягає у тому, що при впливі від-
сутній державний примус як один з елементів правового регулювання.

Якщо правовому регулюванню властивий і примус, і переконання, добровільне виконання, 
то правовий вплив характеризується не тільки відсутністю примусу, а й неможливістю його за-
стосування.

Проте було б недоцільним як основний критерій відмежування правового впливу від право-
вого регулювання розглядати в останньому наявність примусу. Відсутність примусу в процесі пра-
вового регулювання є однією з відмінних рис дії права у демократичному правовому суспільстві, 
в якому механізм правового регулювання діє переважно без необхідності постійного примусу, 
зберігаючи його лише як можливість. Правове регулювання у цих випадках, а правовий вплив за-
вжди ніби поєднується, збігаються з іншими видами соціального регулювання (нормами моралі, 
звичаями тощо), де відбувається соціальна регуляція поза державним примусом.

Правове регулювання — це регулювання поведінки людей засобами правових велінь. Головне 
тут — усвідомлені правомірні дії суб’єктів не щодо норм права та їх оцінки, а юридично значущі 
вчинки, здійснені відповідно до правових вимог.

При правовому впливі суб’єкти права відчувають на собі його дію, повідомляючи ті положен-
ня, які висуває законодавець і які випливають із правових настанов (приписів, норм, заборон 
тощо).

При правовому регулюванні таке сприйняття у суб’єкта може бути відсутнім, але механізм 
регулювання повинен спрацювати як тільки відбудуться всі умови, необхідні для дії правової 
норми.

При правовому впливі відбувається певна дія на суб’єктів права, досить часто визначаються їх 
вчинки і рішення, але не має чіткого, регламентованого, формально-визначеного і гарантованого 
порядку, який є при правовому регулюванні.

Варіантність поведінки при впливі права значно ширша, ніж у процесі правового регулюван-
ня, де конкретні правовідносини створюють певні рамки, у межах яких зобов’язані діяти суб’єкти 
права.

Правовий вплив відрізняється від правового регулювання і за об’єктом, на який вони спрямо-
вані. Об’єктом правового впливу є свідомість і поведінка людини, а об’єктом правового регулю-
вання — суспільні відносини: економічні, політичні, соціальні, національні, майнові, особисті 
тощо.

Відмінність впливу і регулювання полягає і в тому, що право може впливати на правовідноси-
ни, формуючи у людей певні погляди, оцінки права, законності, ставлення до них тощо, а регу-
лювати правосвідомість воно не в змозі. Право щодо правосвідомості виступає лише як фактор 
впливу, а не як регулятор, що певним чином формує думки і викликає відчуття.
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Таким чином, межі правового впливу і регулювання неідентичні. Вплив охоплює більш широ-
ку соціальну сферу, має більш різнобічний соціальний прояв.

Розглядаючи процес впливу права на людей в аспекті його відмінності від правового регулю-
вання, слід порівняти вплив і таку форму реалізації права, як дотримання правових норм. В остан-
ньому випадку норми права дотримуються добровільно, без втручання правоохоронних органів 
держави. Дотримання полягає у здійсненні необхідних дій або в утриманні від заборонених дій.

є думка, що у випадках дотримання правових норм відбувається саме вплив, і немає правового 
регулювання. Отже, можна стверджувати, що правовий вплив реалізується і шляхом дотримання 
суб’єктами права у межах загальних правовідносин правових норм.

Більш складний взаємозв’язок правового впливу і такої форми його реалізації, як використан-
ня правових норм.

Використання — це активне здійснення суб’єктами права своїх суб’єктивних прав, що випли-
вають із норм права. Використання (реалізація) суб’єктивного права, як правило, здійснюється у 
межах конкретних правовідносин. У випадках використання права відбувається правове регулю-
вання у конкретних правовідносинах, хоча дії їх суб’єктів добровільні і здійснюються за ініціати-
вою громадян.

Про вплив не можна казати тільки тому, що застосовується чи не застосовується правова нор-
ма. Він може бути перевірений і за шкалою «дотримання», яка слугує одним із показників різно-
бічного впливу права на суспільний розвиток.

Отже, правове регулювання і правовий вплив — категорії, що перебувають в одній площині, не 
збігаються, неідентичні. Правовий вплив більш широке явище, ніж регулювання. Критерієм роз-
межування правового регулювання і впливу можуть бути види правовідносин, що відрізняються 
за рівнем їх врегулювання і за ступенем юридичного зв’язку їх суб’єктів. У такий спосіб можемо 
ще раз пересвідчитися, що вказані категорії слугують ціннісному виміру права, з одного боку, 
і його потенційній здатності — з другого.
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Звонков Є. Є. Категорії «правове регулювання» та «правовий вплив»: ціннісний прояв
Виклад, запропонований у статті, спрямований, з одного боку, на розгляд співвідношення та узго-

дженості категорій «правове регулювання» і «правовий вплив», з другого — на потенційну спромож-
ність» правового регулювання і правового впливу як явищ соціальної дійсності. Крім того, окремий 
вектор розгляду спрямований на констатацію ціннісного виміру прикладного спрямування категорії 
«правовий вплив» (зокрема, вплив на правову свідомість, правову ментальність, культуру тощо).

Ключові слова: правове регулювання, правовий вплив, цінність права, правова свідомість, правовий 
менталітет, культура.

Звонков Е. Е. Категории «правовое регулирование» и «правовое воздействие»: ценностное проявление
Изложение, предложенный в статье, направлен, с одной стороны, на рассмотрение соотношения и 

согласованности категорий «правовое регулирование» и «правовое воздействие», с другой — на потен-
циальную способность правового регулирования и правового воздействия как явлений социальной 
действительности. Кроме того, отдельный вектор рассмотрения направлен на констатацию ценност-
ного измерения прикладного направления категории «правовое воздействие» (в частности, влияние 
на правовое сознание, правовую ментальность, культуру и т. д.).

Ключевые слова: правовое регулирование, правовое воздействие, ценность права, правовое созна-
ние, правовой менталитет, культура.
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Zvonkov Ye. Categories «legal regulation» and «legal effect»: value-expression
Statement of proposed article aims,on one side, to the correlation and consistency categories of «legal 

regulation» and «legal influence», and on the other — the potential ability of legal regulation and legal influence 
as phenomena of social reality. In addition, a separate review vector directed to ascertain valuable measure 
applied direction of thecategory «legal influence» (in particular — the impact on the legal consciousness, legal 
mentality, culture, etc.).

Key words: legal regulation, legal influence, the value of law, legal consciousness, legal mentality and culture.
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ЮРИДИЧнІ ФАКТИ:  
ДЕЯКІ АСпЕКТИ РОЗГлЯДУ

Юридичні факти як явище правової дійсності виникли давно та мають тривалу історію. 
Поява юридичних фактів як самостійного правового явища відбулася одночасно з фор-

муванням права як засобу перетворення суспільних відносин. Правове регулювання як форма 
со ціального управління ефективне і приводить до встановлення необхідних правових наслідків 
лише тоді, коли пов’язане з оптимальною та виваженою системою фактичних обставин, які ви-
ступають юридичними фактами. З розвитком права система юридичних фактів видозмінюється, 
забезпечуючи більш глибоке проникнення права у суспільні відносини [1, с. 9].

На сьогодні питання щодо поняття і змісту юридичних фактів є предметом вивчення та аналі-
зу з боку представників науки різних галузей права. Особливо науковий інтерес з цього напряму 
зріс у сучасних умовах реформування українського суспільства, коли постає питання щодо вдос-
коналення і перегляду окремих правових категорій, понять і вироблення нових концептуальних 
підходів до вирішення проблем правової науки [2, с. 98].

Юридичні факти досліджувалися у працях представників вітчизняної та зарубіжної наукової 
правової думки із загальної теорії права та галузевих наук, зокрема: С. Алексєєва, С. Зінченко, 
О. Іоффе, В. Ісакова, С. Кечек’яна, Г. Кикотя, М. Козюбри, А. Міцкевича, П. Недбайла, Н. Оні-
щенко, А. Піголкіна, П. Рабіновича, О. Скакун, І. Сливича, Л. Солодовник, Ю. Толстого, Р. Хал-
фіної, Л. Явича та ін. 

Метою статті є аналіз існуючих у юридичній науці підходів до розуміння юридичних фактів та 
з’ясування особливостей їх правової природи. 

Поняття «факт» широко застосовується у науці. Більш глибоке уявлення про характер юри-
дичних фактів формується із філософського поняття факту. У філософській літературі існує де-
кілька його значень [3, с. 200]. По-перше, фактом називають фрагмент дійсності. Це, так би 
мовити, перший ступінь формування цього поняття. По-друге, факт виступає як елемент дій-
сності, даний людині у сприйнятті, у чуттєвому досвіді. По-третє, факт — це вже не просто 
сприйняте, а певним чином відображене, оформлене й осмислене явище (емпіричний факт). 
По-четверте, факт, утягнутий до орбіти певної теоретичної системи, осмислений за допомогою 
її категоріального апарата (теоретичний факт). У теоретичному аспекті факт мислення поверта-
ється до явищ дійсності через їхній внутрішній зв’язок, розкритий у теорії. Таким чином, у фі-
лософському розумінні факт — це явище об’єктивної реальності, відображене у певній ідеаль-
ній системі.
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Традиційно в науці «дійсність» трактується як філософська категорія, що включає такі основні 
аспекти: а) весь об’єктивно існуючий світ у різноманітті своїх проявів, об’єктивну реальність як 
актуально існуюче буття; б) все, що в своєму розвитку розкривається як необхідність, розумне, 
закономірне; в) сукупність усіх реалізованих можливостей — конкретний предмет, що існує в пев-
ному просторі та часі; г) справжнє буття [4, с. 115].

С. Алексєєв зазначає, що найбільш широке правове поняття — це поняття «правова дійсність», 
оскільки воно охоплює всі без винятку правові явища [5, с. 80]. Правова дійсність характеризуєть-
ся системністю та існує в часових і просторових межах, формується у результаті взаємозв’язку та 
взаємодії правових явищ і процесів [6, с. 10].

На думку М. Александрова, життєві факти самі собою не мають властивості бути чи не бути 
юридичними фактами, а стають такими тоді, коли їм це значення надається нормами права. Факт 
одного й того самого виду може бути або не бути юридичним факом залежно від його оцінки за-
конодавцем [7, с. 163].

Юридичні факти відображають зв’язок діяльності людей, подій соціального життя з правом. 
«Відповідно до своєї природи цей зв’язок має об’єктивний та суб’єктивний аспекти. Цей зв’язок 
і становить сутність, головну властивість юридичних фактів, необхідну базову передумову їх існу-
вання. Право не створює юридичні факти, воно бере участь у їх “зародженні”, вплітаючись у тка-
нину основи правовідносин» [8, с. 70–74].

Між науковим і юридичним фактом немає повної аналогії, але їх подібність у тому, що на-
уковий факт є посередньою ланкою між науковою теорією й об’єктивним світом, а юридичний 
факт — між правом і суспільними відносинами.

Що стосується юридичних фактів, то в переважній більшості випадків — це поводження, що з 
волі особи, або поза її волею, приводить у дію механізм правового регулювання. Він є обов’язковою 
умовою виникнення, розвитку і припинення правовідносин. Юридичний факт упорядковує со-
ціальні зв’язки, визначає юридичну чинність прав та обов’язків, а також наслідок їх дотримання, 
використання. Усе це наголошує на важливому значенні цієї правової категорії [9, с. 127].

Поняття юридичного факту є фундаментальною основою відповідної теорії, і дослідження 
його змісту актуальне для вироблення загальної теорії юридичних понять та відповідає потребам 
практики. Розкриття характеру юридичного факту дає змогу проникнути у глибину цього явища, 
визначити його основні ознаки й зрозуміти місце юридичних фактів у правовому регулюванні 
[10, с. 167–171].

У Великому енциклопедичному юридичному словнику [11, с. 1010] юридичний факт визна-
чається як передбачені в законі певні життєві обставини чи ситуації, з якими пов’язують виник-
нення, зміну або припинення конкретних правовідносин. Юридичними називаються лише ті 
факти, які зумовлюють певні правові наслідки, конкретизують зміст взаємних прав та обов’язків 
відповідних суб’єктів права. Таким чином, у понятті юридичного факту поєднують два нерозрив-
но пов’язані моменти — матеріальний і юридичний. З одного боку, ним є явище дійсності — дія 
або подія (реальний факт — матеріальний аспект), а з другого — передбачений правовою нормою 
факт, обставина чи явище, що породжує відповідні правові наслідки, і тому такий факт, обставина 
чи явище є не просто фактом реальним, а фактом юридичним [12].

Юридичні факти можуть бути охарактеризовані як такі обставини, що несуть у собі інфор-
мацію про стан суспільних відносин, які входять у предмет правового регулювання; ними ви-
ступають лише такі обставини, що прямо чи опосередковано зачіпають права та інтереси особи, 
суспільства, держави й соціально-публічних утворень [13, с. 30].

При дослідженні юридичних фактів використовується постулат, що виникнення юридичних 
наслідків можливе тільки при наявності, зокрема: закріплення у нормі права правової моделі 
обста вини, з настанням якої пов’язуються певні наслідки; настання цієї конкретної життєвої 
обста вини; реалізація норми права, під дію якої підпадає ця обставина.

Слід зазначити, що визначення суті юридичного факту не повинно ґрунтуватися на розумінні 
його тільки як правової моделі обставин, оскільки норма права не може закріпити у власній гіпо-
тезі всі конкретні життєві обставини — вона передбачає лише загальні для всіх випадків правила. 
Необхідно наголосити на декількох ознаках щодо способу отримання, встановлення юридичних 
фактів: а) у ролі юридичних фактів можуть бути лише такі обставини, які можливо закріпити фор-
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мально, наявність або відсутність яких можна з достовірністю встановити (тобто юридичні факти 
за своєю природою не можуть існувати в неоформленому вигляді); б) ніяка обставина не може 
бути визнаною юридичним фактом, якщо за цією обставиною право не визнає якості встанов-
лювати юридичні наслідки (тобто не будь-яку обставину, а тільки ту, за якою саме право визнає 
можливість викликати юридичні наслідки, може бути визнано юридичним фактом).

Отже, орган правозастосування кожного разу для правильного вирішення справи повинен 
співвідносити конкретний випадок із загальноправовим поняттям юридичного факту, що дозво-
лить йому відрізнити юридичні факти від інших юридично значних явищ та зрозуміти роль факту 
у встановленні юридичних наслідків [14, с. 171–172].

В. Гордєєв зазначає, що у нормативному акті, як правило, описується майбутнє, тобто події чи 
дії, які ще не відбулися. Реальна подія чи дія описується (чи фіксується іншим способом) в інших 
документах. Порівняльне дослідження цих описів дозволяє зробити висновок: є реальна подія чи 
дія юридичним фактом, або не є таким [15, с. 734–735]. 

У теорії права виокремлюються такі ознаки юридичного факту [15, с. 735]: конкретність та 
інди відуальність (юридичний факт є унікальним (винятковим, неповторним) явищем дійсності, 
що існує в певній частині простору, у певний момент часу, і, як правило, пов’язаний із конкрет-
ними суб’єктами); соціальна зумовленість (події та дії, що не мають значення або зв’язку з соціаль-
ною дійсністю, не мають юридичного значення); об’єктивований вираз (почуття, бажання людини 
не є юридичними фактами); зв’язок із правом (юридичні факти, як правило, точно або в загаль-
ному вигляді відображені у гіпотезах правових норм); причинний зв’язок із правовими наслідками 
(у цьому полягає сенс юридичного факту, який викликає, змінює, припиняє правові відносини, 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки).

Важливе значення має класифікація юридичних фактів, оскільки саме вона дає можливість 
осягнути усе розмаїття того чи іншого правового феномену.

З-поміж різноманітних видів класифікації юридичних фактів важливе значення для їх вибору 
і конкретизації має їх поділ за галузями права [16, с. 239–242]. Адже юридичних фактів поза га-
лузевою приналежністю не існує. Усі вони передбачаються нормами конкретних галузей права. 
Тому й наукові напрацювання у теорії права щодо класифікації юридичних фактів можуть бути 
з’ясовані лише за умови досліджень їх крізь призму галузевої належності.

Юридичні факти класифікують за різними критеріями, зокрема, за наслідками, що настали: 
правоутворюючі (факти, що зумовлюють встановлення правовідносин); правозмінюючі (факти, 
що змінюють існуючі правовідносини); правоприпиняючі (факти, що спричиняють припинення 
правовідносин); залежно від наявності або відсутності зв’язку факту з волею суб’єкта — на дії та 
події. «Дії — життєві факти, які є результатом волевиявлення свідомої діяльності або поведінки 
людей. Їх у свою чергу поділяють на: правомірні (відповідають приписам правових норм); не-
правомірні (суперечать закону і є правопорушеннями); бездіяльність. Події — юридично значущі 
факти, що виникають незалежно від волі людей (природна смерть людини, закінчення строку, 
знищення майна в результаті стихійного лиха тощо)» [11, с. 1010]. 

Події у науковій літературі [13, с. 32] класифікують за різними ознаками: за походженням — 
природні (стихійні) і залежні у своєму генезисі від буття та діяльності людини (соціальні); залежно 
від повторюваності події — унікальні й повторювані (періодичні); за тривалістю — моментальні, 
колективні, масові (на події з визначеною і невизначеною кількістю осіб, що беруть у них участь); 
за характером наслідків, що настали, — на події оборотні та необоротні.

Підсумовуючи, слід зазначити, що факт у сфері людської життєдіяльності відображаються у 
формі події чи дії. Дія, у свою чергу, перетворюється в юридичний факт тільки тоді, коли вона 
описана у законі чи підзаконному акті. Відсутність такого опису не утворює юридичного факту. 
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макаренко І. І. Юридичні факти: деякі аспекти розгляду
Стаття присвячена юридичним фактам, які відображають зв’язок діяльності людей, подій соціаль-

ного життя з правом. Поява юридичних фактів як самостійного правового явища відбулася одночасно 
з формуванням права як засобу перетворення суспільних відносин. З розвитком права юридичні фак-
ти змінюються, забезпечуючи більш глибоке проникнення права у суспільні відносини.

Ключові слова: факт, юридичний факт, правова дійсність, дія, подія.

макаренко И. И. Юридические факты: некоторые аспекты рассмотрения
Статья посвящена юридическим фактам, которые отображают связь деятельности людей, событий 

социальной жизни с правом. Появление юридических фактов как самостоятельного правового явле-
ния состоялось одновременно с формированием права как средства превращения общественных 
отношений. С развитием права юридические факты изменяются, обеспечивая более глубокое про-
никновение права в общественные отношения.

Ключевые слова: факт, юридический факт, правовая действительность, действие, событие.

Makarenko І. The legal facts: some aspects of consideration
The article is sanctified to the legal facts, that represent connection of activity of people, events of social life 

with a right. Appearance of legal facts as the independent legal phenomenon took place simultaneously with 
forming of right as to the means of transformation of public relations. With development of right legal facts 
change, providing deeper penetration of right in public relations.

Key words: fact, legal fact, legal reality, action, event.
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СпІввІДнОшЕннЯ СТРАЙКУ ТА лОКАУТУ  
в УмОвАх ІнТЕГРАЦІЙнИх ЗмІн  

ТРУДОвОГО ЗАКОнОДАвСТвА УКРАЇнИ

Інтеграційні процеси у сфері трудових правовідносин, які викликані демократичними змінами 
в Україні, підтверджуються, по-перше, підписанням 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію 

між Україною та європейським Союзом (далі — єС), що ставить перед державою завдання: гар-
монізувати національне законодавство відповідно до вимог єС і вдосконалити механізм захисту 
прав і свобод людини. Та, по-друге, розгляд Верховною Радою України проекту Трудового кодек-
су України від 27 грудня 2014 р. № 1658 [11].

Трудові права можна розглядати як пріоритетні у співвідношенні з іншими правами людини. 
Адже реалізувати більшість прав людини часто неможливо, не реалізувавши основне конститу-
ційне трудове право — право на працю. Для реалізації того чи іншого права законодавчо має бути 
гарантовано належний механізм захисту. Тому у цій статті розглянемо засоби захисту інтересів 
сторін трудових правовідносин, зокрема, право на локаут як трудове право роботодавця, що ви-
ступає антиподом права на страйк працівників.

У теорії трудового права темі цього дослідження свої наукові праці присвячували різні вчені, 
зокрема: Н. Болотіна, С. Іванов, В. Лазор, П. Пилипенко, Г. Чанишева, Н. Швець, В. Щербина 
та ін.

Перш ніж почати аналізувати локаут як трудове право роботодавця необхідно розглянути пра-
во працівників на страйк. На нашу думку, страйк виступає умовою, при якій роботодавець вправі 
використовувати «зворотне» право — локаут.

Загальновизнаними міжнародними актами, якими передбачено право на страйк, є: по-перше, 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., прийнятий Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН) 16 грудня 1966 р. (ратифікований Украї-
ною 19 жовтня 1973 р.), у ст. 8 якого закріплено положення про те, що держави зобов’язуються 
забезпечити право громадян на страйк за умови його здійснення відповідно до законів кожної 
країни; по-друге, відповідні акти Міжнародної організації праці (далі — МОП). У 1998 р. було 
прийнято Декларацію МОП «Про основні принципи й права в сфері праці», відповідно до п. 2 якої 
всі держави — члени МОП, навіть якщо вони не ратифікували цей документ, мають зобов’язання, 
що випливає із самого факту їх членства у МОП, дотримуватися, сприяти застосуванню та сум-
лінно впроваджувати в життя, відповідно до Статуту, принципи, що стосуються основних прав, 
які є предметом цих актів [13, с. 741]. 

Так, міжнародними актами право на страйк віднесено до основних трудових прав працівників 
та їх організацій і визнано одним із найважливіших засобів, за допомогою якого вони можуть за-
хищати свої економічні й соціальні права та інтереси і сприяти їх здійсненню. Оскільки право на 
страйк у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права розглядається як один 
з елементів права на свободу об’єднання, то, як і останнє, — користування цим правом не підля-
гає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які необхідні в демократичному 
суспільстві в інтересах державної безпеки чи громадського порядку або для убезпечення прав та 
свобод інших. Варто зазначити, що ст. 8 Міжнародного пакту не перешкоджає введенню закон-
них обмежень користування цими правами для осіб, які входять до складу збройних сил, поліції 
або адміністрації держави [6, с. 327].
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Ключовим конституційним положенням, яке гарантує право на страйк, є ст. 44 Конституції 
України, згідно з якою ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і со-
ціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням 
необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. 
Застереження щодо непорушності права на страйк закріплюється положенням про те, що ніхто 
не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку, а заборона страйку можлива лише 
на підставі закону [7].

На законодавчому рівні у логічному зв’язку із Конституцією України право на страйк унор-
мовано також Законом України від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР «Про порядок вирішення ко-
лективних трудових спорів (конфліктів)», де у ст. 17 вказано: страйк — це тимчасове колективне 
добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових 
обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення ко-
лективного трудового спору (конфлікту) [9].

У теорії трудового права, на основі конституційного закріплення, вироблено різні підходи до 
права на страйк. 

Як зазначає Н. Швець, страйк — явище негативне, він завдає шкоди процесу виробництва, 
роботодавцю і певною мірою працівнику, хоча збитки останньому незрівнянні зі збитками, 
спричиненими виробничому циклу і роботодавцю. У той же час страйк може мати і позитив-
ні наслідки, якщо врегулює конфлікт і відновить соціальне партнерство в трудовому колективі  
[15, с. 251–252]. 

С. Вавженчук зазначає, що право на страйк як правомочність права на захист трудових прав є 
достатньо проблемним внаслідок самого характеру страйку як крайнього заходу охоронюваного ха-
рактеру, що застосовується при виникненні суперечок між працівниками та роботодавцем [1, с. 86]. 
Крім цього, право на страйк у доктрині трудового права розглядається через призму як основного 
права людини, так і похідного. Наприклад, С. Іванов розглядає страйк як основне право громадян, 
яке є колективним, а в подальшому може виступати й індивідуальним правом [2, с. 58].

Загальноприйнятним є твердження про те, що право на страйк виступає колективним правом 
та не може розглядатися в індивідуальних його характеристиках. Щодо цього слушно зазначає 
Г. Чанишева, яка вважає, що право на страйк не є універсальним, воно є колективним трудовим 
правом, яке передбачає колективні дії з боку тих, хто бере участь у страйку. Останніх об’єднують 
колективні інтереси, змістом яких є покращення умов праці або задоволення колективних вимог 
професійного характеру, а також пошуки вирішення питань економічної та соціальної політики 
і проблем, що виникають на підприємстві, інших рівнях і безпосередньо стосуються працівників 
(винятком є страйки солідарності, які є законними за умови законності первісного страйку, який 
підтримують страйкарі) [6, с. 330]. 

Право на страйк не можна розглядати тільки як право працівника. Наприклад, Н. Швець 
зазначає: страйк виступає колективною дією, оскільки один працівник не може його провести, 
бо це право належить колективу працівників — колективне припинення роботи працівниками 
[15, с. 252].

Враховуючи конституційне визначення права на страйк, слід зробити висновок про те, що таке 
право належить не всім, а лише тим, хто працює за трудовим договором. Особи, що працюють 
за цивільно-правовими договорами (наприклад, підряду або надання послуг), позбавлені цього 
права. Отже, страйк є додатковим правом, тобто стосується конкретних суб’єктів. Учасниками 
страйку можуть бути лише наймані працівники. Такий підхід дозволяє відокремити страйк від 
інших видів протестів і масових акцій, таких як відмова студентів відвідувати лекції тощо. 

За проектом Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 р. № 1658 р. право працівників на 
страйк гарантується, зокрема, цьому питанню присвячені деякі статті законопроекту. Кодексом 
врегульовується страйк як трудове право працівників у положеннях стосовно основних засад пра-
вового регулювання трудових відносин (п. 14 ч. 1 ст. 2), недопущення дискримінації у сфері праці 
(ч. 1 ст. 3), заборони примусової праці як засобу покарання за участь у страйку (п. 5 ч. 1 ст. 4), 
основних прав працівників (п. 19 ч. 1 ст. 20) [11]. 

Як бачимо, нічого особливого проект Трудового кодексу України щодо права працівників на 
страйк не впроваджує. Однак порівнюючи в цій частині проект кодексу з чинним Кодексом за-
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конів про працю України [5], який взагалі не застосовує у своєму змісті поняття «страйк», то, 
звичайно, помітне певне досягнення. 

Що стосується незаконного страйку, то відповідно до ст. 22 Закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» підставами для визнання незаконного 
страйку є: а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адмі-
ністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини; 
б) оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об’єднанням профспілок 
чи уповноваженими ними органами положень цього закону; в) розпочаті з порушенням найма-
ними працівниками, профспілкою, об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органа-
ми вимог цього закону; г) які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних про-
цедур, передбачених цим законом [9].

Заява роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання орга-
нізацій роботодавців про визнання страйку незаконним розглядається виключно у судовому по-
рядку.

Закріплюючи право працівників і роботодавців на колективні дії, міжнародні акти поряд із ви-
знанням права працівників на страйк передбачають право роботодавців на локаут, що вважається 
у західних країнах найбільш сильним засобом боротьби роботодавця зі страйками. При проведен-
ні локауту працівники не мають можливості для реалізації своїх трудових обов’язків, аж до того 
моменту, коли спір чи конфлікт не буде врегульовано [12, с. 188]. 

Комітет зі свободи об’єднань МОП вирішив, що положення національних законодавств про 
закриття підприємств роботодавцями (тобто локаути) у випадку страйку є порушенням права на 
продовження роботи осіб, які не беруть участі у ньому [8, с. 813].

Страйк, безсумнівно, допомагає вирішити проблеми однієї сторони соціально-трудових від-
носин — працівника. Однак залишається невирішеним питання, яким чином може захистити 
свої інтереси власник у разі проведення працівниками незаконного страйку. У багатьох зарубіж-
них країнах, наприклад, у Франції, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Новій Зеландії, Туреччині, Мек-
сиці та інших, передбачено такий контрзахід, як локаут [16, с. 143–144].

Для визначення етимології терміна «локаут» слід звернутися до «Юридичної енциклопедії», 
де визначено, що локаут (у перекладі з англ. lock-out — замикати двері, не впускати, від lock — 
замикати і out — зовні, геть) — тимчасове зупинення роботодавцем виконання своїх основних 
обов’язків щодо трудових правовідносин (тобто останній не надає роботу, не сплачує заробітної 
плати) з наступним поновленням виконання цих обов’язків після досягнення власником по-
ставленої мети. Локаут застосовується у зв’язку з економічними труднощами або у відповідь на 
страйк. Він визнається крайнім заходом захисту інтересів роботодавця [18, с. 519], 

М. Сокол вважає, що у країнах європи ставлення до локауту не є однаковим. У цих державах 
розрізняються два види локауту. Перший — це наступальний локаут, що використовується ро-
ботодавцями для нав’язування своїх умов праці працівникам (наприклад, при зміні умов праці), 
навіть якщо профспілки не вдавалися до страйку. Другий вид локауту — оборотний. Він розгля-
дається як реакція роботодавця на страйк, що проявляється у діях, пов’язаних із призупиненням 
виробничого процесу та невиплатою заробітної плати [12, с. 188]. 

Ставлення до права на локаут у різних західних державах — неоднозначне. Так, у Португалії ло-
каути заборонені Конституцією, а в Греції — законодавчо. У Франції переважно також незаконні, 
проте судові прецеденти створили невелику можливість для оборонних локаутів або локаутів з 
метою забезпечення безпеки. В Італії стара фашистська заборона на локаути все ще включена в 
звід законів і застосовується у всіх випадках наступальних локаутів. Хоча у країнах прецедентного 
права традиційно вважається, що оборонні локаути — легальні [4, с. 24]. 

С. Іванов виступав проти законодавчого закріплення локаутів і небезпідставно вважав, що ло-
каут стане реальним юридичним правом роботодавців і може бути використаний ними не тільки 
для захисту [3, с. 34]. Доцільно погодитися з думкою В. Щербини, який аргументовано стверджує 
про таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 44 Конституції України заборона страйку можлива лише на підставі за-
кону. При цьому слід зауважити, що Конституція України не передбачає ні заборону локауту, ні 
обме ження його застосування законом. Якщо зважати на ч. 5 ст. 55 Конституції, відповідно до 
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якої кожному гарантується право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправних посягань, то виходить, що роботодавець-підпри-
ємець у разі проведення працівниками незаконного страйку, що призвів до значних збитків, може 
вдатися до локауту. Тим більше, що право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена за-
коном, гарантоване ч. 1 ст. 42 Конституції України і є логічним продовженням конституційної 
норми (ст. 15) щодо економічної багатоманітності суспільного життя в Україні, — зазначає В. 
Щербина [17, с. 247].

Варто наголосити, що локаут припиняє дію трудових відносин. При цьому заробітної плати, 
пільг позбавляються всі працівники підприємства, установи, включаючи й тих, хто не брав участі 
у страйку (особи, які перебувають у відпустці, тимчасово непрацездатні тощо). Останніми ро-
ками окреслилася тенденція вирівнювання правових і соціальних наслідків, що породжуються 
страйками й локаутами. Законність чи незаконність останніх у тих державах, де вони передбачені 
законодавством, визначає в кожному конкретному випадку суд. Адже оголошення локауту також 
можливе тільки за наявності певних умов, а не здійснюється на розсуд роботодавця, — наголошує 
Н. Швець [16, с. 147].

Слід мати на увазі, як зазначає М. Сокол, у разі, якщо працівники продовжують страйк піс-
ля визнання його незаконним, то вони можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності. 
У цьому випадку накладення дисциплінарних санкцій, у тому числі звільнення, не буде вважати-
ся локаутом [12, с. 190]. 

Н. Швець висловлює іншу думку щодо цього. Локаут умовно можна вважати «страйком влас-
ника», адже він супроводжується закриттям підприємства та звільненням найманих працівників 
[16, с. 144].

З проблемою використання локауту корелюється проблема використання штрейкбрехерів. 
Зважаючи на тривалий і досить високий рівень безробіття в Україні, ця проблема дедалі активі-
зується. Штрейкбрехери (у перекладі з німецької — страйколоми) — особи, які використовуються 
роботодавцями для припинення страйку працівників шляхом залучення їх до виконання роботи 
страйкуючих. Трудове право країн із ринковою економікою визнає штрейкбрехерство правовим 
явищем, а отже, роботодавцю гарантується продовження діяльності підприємства, якщо праців-
ники оголошують страйк. Роботодавець має право приймати на роботу штрейкбрехерів на час 
проведення страйку та користується захистом закону [14, с. 512].

На нашу думку, залучення штрейкбрехерів як тимчасових працівників на час проведення 
страйку штатними працівниками дещо суперечить основним ознакам страйку. Фактично страйку 
як такого не відбуватиметься, можна буде говорити про акцію протесту. 

Щодо використання штрейкбрехерів під час страйку варто погодитися з думкою В. Щербини, 
який висловлює таку аргументовану позицію. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Конституції України гро-
мадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Права штрейк-
брехерів, вважає вчений, також повинні охоронятися законом, оскільки працівники, тимчасово 
залучені до роботи під час страйку, використовують своє конституційне право на працю, яке є аб-
солютно рівноцінним і для страйкаря, і для штрейкбрехера. Використання штрейкбрехерів може 
повністю зробити неефективним страйк, особливо там, де використовуються працівники з низь-
кою професійною кваліфікацією. Але участь у страйку не дає підстав для обмеження чийогось 
права на працю як можливість заробляти собі на життя. Більше того, штрейкбрехерство прямо 
не заборонено Конституцією України, а тому можна вести мову тільки про моральний аспект цієї 
проблеми [17, с. 248].

Проект Трудового кодексу України № 1658 право на локаут взагалі не регламентує. Також тру-
дове законодавство України не регулює питання локауту як трудового права роботодавця — не 
міститься конкретного положення щодо дозволу або заборони локауту. Хоча один із проектів Тру-
дового кодексу України, який був на розгляді Верховної Ради України VI скликання, зокрема, 
йдеться про проект від 4 грудня 2007 р. № 1108, закріплював у ст. 386 заборону локауту. Зокрема, 
передбачалося, що у процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведен-
ня страйку, забороняється локаут — звільнення за ініціативою роботодавця працівників у зв’язку 
з їх участю в колективному трудовому спорі чи у страйку, а також ліквідація юридичної особи, її 
філії, представництва [10].
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Станом на першу половину квітня 2015 р. проект Трудового кодексу України № 1658 знахо-
диться на доопрацюванні та щодо його положень ще не висловилися деякі комітети Верховної 
Ради України, тобто є вірогідність того, що питання локауту буде унормовано. Зрештою, варто за-
уважити на тому, що вирішення цього питання має відбутися до прийняття цього проекту в ціло-
му. Адже внесення подальших змін, у разі прийняття проекту Трудового кодексу України у пред-
ставленій редакції, також слід вважати негативним явищем. До речі, динамічні зміни у трудовому 
законодавстві, неузгодженість та колізія норм — відноситься до юридичної причини виникнення 
колективних трудових спорів. Тому суттєві питання регламентації трудових прав як роботодавця, 
так і працівників мають бути з’ясовані на цьому етапі. 

Проте повинно йтися не просто про законодавче закріплення локауту, а, на нашу думку, адек-
ватною є позиція саме його заборони в трудовому законодавстві України. У процесі стрімких ін-
теграційних перетворень, які нині відбуваються у державі, запозичення міжнародного європей-
ського досвіду різних держав, у яких регулюється право роботодавця на локаут, особливо в частині 
його дозволу, — для України є неприйнятним.

Враховуючи те, що рівність прав між роботодавцем і найманими працівниками можлива лише 
на момент підписання трудового договору, а також беручи до уваги те, що права працівників по-
стійно порушуються, у зв’язку з чим виникають колективні трудові спори (конфлікти), легаліза-
ція права на локаут як засобу самозахисту роботодавцем економічних прав у відповідь на страйк 
може лише погіршити питання захисту працівниками своїх трудових прав.

Очевидно, що відсутність правової регламентації локауту так само негативно позначатиметься 
на умовах захисту економічних та соціальних інтересів працюючих в Україні. Так, виходячи із 
основоположної аксіоми в праві: що не заборонено законом — дозволено, може тлумачитися на 
користь використання роботодавцем права на локаут. Тут варто поділяти думки вчених, які під-
тримують позицію законодавчого закріплення заборони локауту. Навіть в умовах правової тра-
диції України, на нашу думку, все, що може негативно вплинути на реалізацію прав людини та їх 
відповідний захист, на сьогодні слід прямо закріплювати у Конституції та законах України. Особ-
ливо в умовах, коли стоїть питання інтеграційних процесів українського законодавства, у тому 
числі трудового. 

Отже, легалізація локауту як засобу боротьби зі страйками нівелюватиме страйк як конститу-
ційне трудове право працівників. Тому допоки розбудова в Україні правової і соціальної держа-
ви є все ще далекою перспективою, питання локауту слід вирішити лише шляхом прямої заборо-
ни в законі. 
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матат А. в. Співвідношення страйку та локауту в умовах інтеграційних змін трудового законодавства 
України

Статтю присвячено з’ясуванню сутнісних характеристик, співвідношенню і визначенню права 
працівників на страйк та локауту як трудового права роботодавця. Також, аналізуючи сучасні доктри-
нальні концепції й міжнародний досвід щодо цієї теми, автор розглядає доцільність правового регу-
лювання локауту як засобу боротьби зі страйками на сучасному етапі інтеграційних перетворень тру-
дового законодавства України.

Ключові слова: страйк, локаут, права людини, трудове законодавство, штрейкбрехерство.

матат А. в. Соотношение забастовки и локаута в условиях интеграционных изменений трудового за-
конодательства Украины

Статью посвящено выяснению сущностных характеристик, соотношению и определению права ра-
ботающих на забастовку и локаута как трудового права работодателя. Также, анализируя современные 
доктринальные концепции и международный опыт по этой теме, автор рассматривает целесообраз-
ность правового регулирования локаута как средства борьбы с забастовками на современном этапе 
интеграционных преобразований трудового законодательства Украины. 

Ключевые слова: забастовка, локаут, права человека, трудовое законодательство, штрейкбрехерство.

Matat A. The ratio of a strike and a lock-out in the conditions of integration changes in the labour legislation 
of Ukraine

This article is devoted to find out the essential characteristics, the ratio and the determination of the rights 
of workers to strike and lock-out as employer’s labor law. Also, analyzing the current doctrinal concepts and 
international experience about this topic, the author examines the expediency of legal regulation of a lock-out 
as the means of fight against strikes at present time of integration transformations of the labour legislation of 
Ukraine. 

Key words: strike, lock-out, human rights, labour legislation, strikebreaker.
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ЗАСОБИ пРАвОвОГО вплИвУ  
ТА пРАвОвОГО РЕГУлЮвАннЯ:  

СпІввІДнОшЕннЯ  
в УмОвАх ІнТЕГРАЦІЙнИх пРОЦЕСІв

Суспільство як системне явище характеризується певним ступенем організованості та впо-
рядкованості, що обумовлено необхідністю узгодження потреб, інтересів окремої особи або 

групи осіб. Така організованість та впорядкованість суспільства неможлива без наявності спе-
ціальних засобів впливу на нього. У цьому аспекті право як дієва динамічна категорія здійснює 
вплив на учасників правового спілкування, виявляючи активність у суспільному середовищі. При 
вирішенні практично значущих завдань у суспільстві право використовує притаманні лише йому 
правові засоби, які вже були предметом дослідження на галузевому рівні, хоча теоретичні пробле-
ми правових засобів ще не отримали достатнього наукового аналізу. Однак дослідження правових 
засобів має актуальне значення і без її наукового вирішення неможлива оптимізація механізмів 
впливу права на суспільні відносини.

Різноманітні аспекти правових засобів та правового регулювання були предметом наукового 
аналізу таких учених, як С. Гусарєв, А. Денисова, А. Заєць, М. Козюбра, А. Колодій, О. Львова, 
Л. Макаренко, О. Мельник, Н. Оніщенко, В. Сіренко, Т. Тарахонич, О. Тихомиров та ін. Ана-
ліз ідей вказаних учених обумовлює правомірність висновку про недостатність уваги проблемам 
співвідношення засобів правового впливу та правового регулювання.

Метою цієї публікації є аналіз правового регулювання і правових засобів на категоріальному 
рівні та визначення основних аспектів співвідношення цих явищ. 

На нашу думку, досягнення поставленої мети потребує аналізу досліджуваних категорій. За-
значимо, що в теорії права були обґрунтовані різні дефініції категорії «правові засоби». Узагаль-
нюючи існуючі підходи, можна визначити такі правові засоби, як:

1) інституційні явища правової дійсності, які втілюють регулятивну силу права, його енергію і 
яким належить роль її активних центрів [1, с. 14];

2) інструментарій, що акумулюється у механізмі правового регулювання, за допомогою якого 
досягається мета правового регулювання;

3) суто юридичні поняття, а також діяння суб’єктів, що спрямовані на їх застосування з метою 
досягнення конкретного результату [2, с. 300].

Н. Оніщенко визначає правові засоби як інституційні утворення (форми) правової дійснос-
ті, що у своєму реальному функціонуванні та використанні в процесі спеціальної правової 
діяль ності зумовлюють досягнення визначеного результату у вирішенні соціальних завдань і 
проблем, які постали перед суспільством та державою на певному етапі. Загальні правові за-
соби використовуються для постановки основних цілей і виконання кола завдань правового 
регулювання [3, с. 239].

На нашу думку, найбільш повним визначенням правових засобів є дефініція, обґрунтована 
О. Малько, який розглядає правові засоби як правові явища, що відображені в інструментах (уста-
новленнях) та діях (технологіях), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, 
забезпечується досягнення соціально корисних цілей [4, с. 11].

Для реалізації контролю, вирішення конфліктів у суспільстві право користується своєрідними 
інструментами — засобами правового впливу на суспільні відносини, які поділяються на дві ве-
ликі групи — правові стимули та правові обмеження. 
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Своє основне призначення вони виявляють саме на інформаційному рівні правового впли-
ву, який полягає у безпосередньому впливі права на свідомість людини. У цьому випадку засоби 
правового впливу сприяють формуванню і дії мотивів поведінки. Відповідно до сприйнятих за-
собів та з урахуванням власних інтересів людина формує свою поведінку. Таким чином стимули 
та обмеження є важливими для поведінки, впливають на цінність, на яку орієнтується поведінка 
суб’єкта. 

Якщо правові стимули покликані спонукати до правомірної поведінки, яка є прийнятною як 
для особистості, так і для суспільства, то правові обмеження мають стримувати від протиправного 
задоволення її власних інтересів, яке може бути корисним для особистості, але завдавати шкоди 
суспільним інтересам [5, с. 192].

Правові обмеження є, з одного боку, засобом реалізації юридичної відповідальності, оскільки 
існують у вигляді примусового звуження меж суб’єктивних прав та свобод, а з другого — інстру-
ментами забезпечення правового статусу особи. 

Найбільш повно правові обмеження були досліджені О. Малько, який розглядає правове 
обме ження як процес правового примусу на інформаційно-психологічному рівні у потенцій-
ному або реальному виразі, у виконанні дій на користь суспільних інтересів або в інтересах 
уповноваженого суб’єкта. Вони ширші за своїм обсягом, ніж традиційні методи правового регу-
лювання, а також не підміняють інші різнопланові юридичні засоби, певною мірою інтегруючи 
та уніфікуючи їх [4, с. 98].

Вагомою є позиція С. Бобровник, яка визначає правове обмеження як закріплене у праві утри-
мання від протиправного діяння, метою якого є створення необхідних умов для задоволення інте-
ресів уповноваженого суб’єкта та суспільних інтересів загалом [6, с. 92]. Отже, правові стимули та 
правові обмеження є основоположними засобами правового впливу. 

Р. Русінов під правовим регулюванням розуміє цілеспрямований вплив на поведінку суб’єктів 
та суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [7, с. 257].

Ю. Шемшученко та С. Бобровник вважають, що правове регулювання — це один з основних 
засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, 
суспільства і держави [8, с. 40–41]. 

Обґрунтованим є формулювання Н. Оніщенко, яка визначає правове регулювання як спе-
ціальну дію права, відрізняючись за формою і змістом, яка здійснюється через суб’єктивні права 
та обов’язки суб’єктів права, що є суб’єктами конкретних правовідносин. У цьому випадку йдеть-
ся про чітко визначені приписи можливої та необхідної поведінки [9, с. 14].

Т. Тарахонич констатує відсутність єдиного підходу до розуміння категорій правове регулю-
вання і правовий вплив, зокрема наголошує, що, з одного боку, не варто ототожнювати зазначені 
вище категорії, оскільки вони є різними за своїм змістовним наповненням, а з другого — це роз-
межування є умовним і пов’язане з багатоаспектністю дії права [10, с. 13]. 

На нашу думку, правове регулювання є нормативно-організуючим впливом на суспільні відно-
сини, який здійснюється за допомогою специфічно-правових засобів з метою їх впорядкування 
відповідно до правових норм. 

Щодо правового впливу, то А. Комаров визначає його як результативний, нормативно-органі-
заційний вплив на суспільні відносини за допомогою власне правових засобів (норм права, пра-
вових відносин, актів застосування права) та інших правових явищ (правосвідомості, правової 
культури, правових принципів тощо) [11, с. 286]. 

Правовий вплив, на відміну від правового регулювання, пов’язаний з тими суспільними відно-
синами, які не регулюються правом, але на які поширюється дія права. Він формується не тільки 
за допомогою таких засобів, як норми права, а й включає в себе правову культуру, яка сформува-
лася у цьому суспільстві. Правовий вплив включає не лише правові засоби впливу, а й інформа-
ційні, психологічні, ідеологічні тощо. 

Правове регулювання завжди означає також і правовий вплив, який не завжди означає свідоме 
регулювання суспільних відносин, оскільки правовий вплив є більш широкою категорією і включає 
в себе правове регулювання. Вони співвідносяться як ціле та частина. Правове регулювання завжди 
пов’язане зі встановленням конкретних прав та обов’язків суб’єктів, з існуванням прямих припи-
сів про необхідне та можливе, а правовий вплив не пов’язаний. Правове регулювання означає дію 
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правових норм через правовідносини, а правовий вплив може це не передбачати, тобто і правовий 
вплив, і правове регулювання є процесами, що можуть здійснюватися одночасно. Крім того, мож-
ливий тільки вплив права на свідомість людей без регулювання ним суспільних відносин.

Оскільки завданням правового регулювання є регулювання правовідносин, воно використо-
вує для досягнення цієї мети свої правові засоби. Правові стимули та обмеження як засоби пра-
вового впливу використовуються і правовим регулюванням, проте набувають певної специфіки, 
хоча у правовому регулюванні вони не є єдиними правовими засобами.

Під правовим регулюванням суспільних відносин розуміють лише одну з форм впливу права 
на суспільні відносини — вплив за допомогою специфічних правових засобів: норм права, пра-
вовідносин, актів правореалізації тощо. На думку С. Алексєєва, правове регулювання охоплює 
лише владний юридичний вплив, стосується безпосередньо зовнішньої поведінки суб’єктів  
права. Не випадково регулятивність вважається змістовною властивістю безпосередньо самого 
права і ще ніхто не довів, що вона так само притаманна всім іншим засобам юридичного впливу, 
в тому числі правосвідомості, правовій культурі тощо [12, c. 41]. 

Основна відмінність між засобами правового впливу та засобами правового регулювання 
полягає у тому, що ці категорії не збігаються за обсягом дії. Правові засоби в аспекті правового 
впливу включають у себе і засоби правового регулювання як одного з аспектів правового впливу. 
До елементів механізму правового регулювання можна віднести: норми права, правовідносини, 
нормативно-правові акти, акти реалізації права тощо. Зазначені правові засоби водночас можуть 
бути і засобами правового впливу, але спектр засобів механізму правового впливу значно шир-
ший, оскільки крім них він також включає правову свідомість, правову культуру, правову ідео-
логію, правову інформацію тощо, тобто засоби, які є більше засобами правового впливу, аніж 
правового регулювання. 

Засоби правового регулювання в усіх випадках пов’язані з процесом регламентації дій учасни-
ків суспільних відносин, з чітким визначенням їх юридичного положення. У свою чергу, засоби 
правового впливу діють поза такою регламентацією. В основу застосування засобів правового ре-
гулювання покладається застосування норм права. У правовому впливі може відігравати важливу 
роль і норма, яка вже відмінена, але здійснює вплив на свідомість людей, оскільки залишається 
в їх пам’яті. 

Правовий вплив здійснюється через постійно існуючі загальні правовідносини, адже взаємо-
дія суб’єктів права з державою та між собою є постійною, у зв’язку з чим учасникам суспільних 
відносин необхідно дотримуватися правових норм, хоча деякі можуть так і не вступити у певні 
види конкретних правовідносин. Одночасно з впливом одних засобів може здійснюватися право-
ве регулювання іншими, зокрема, використовуватися суб’єктивні права, застосовуватися норми 
права, прийматися правовстановлюючі акти. У таких випадках також має місце дія засобів пра-
вового впливу на волю та свідомість людей, адже неможливо уявити жоден момент правового 
регулювання як механічну дію правової норми та автоматичне безсвідоме підкорення їй людини. 

Крім того, існує різниця між засобами правового впливу та регулювання на рівні їх легалізації, 
ступеня використання і праворегламентуючих можливостях. Так, засоби правового регулюван-
ня є регламентованими державою, деякі з них визначаються як джерела права. Вони визнають-
ся державою як загальнообов’язкові для використання у суспільстві. Засоби правового впливу, 
у свою чергу, не завжди є легалізованими, ступінь їх використання може бути значно обмеже-
ним. Наприклад, правовий прецедент як засіб правового впливу офіційно в нашій державі не 
легалізований, тобто не визнається офіційним джерелом права, проте фактично існує у вигляді 
правозастосовної практики і впливає на суспільні відносини через те, що суди різних інстанцій 
орієнтуються на рішення та роз’яснення вищестоячих судів. 

Засоби правового впливу діють безпосередньо на суб’єктів права, проте тут не існує чітко 
регламентованого і гарантованого порядку, який передбачають засоби правового регулювання. 
Можливість варіантів поведінки у межах дії засобів впливу набагато ширша, ніж у засобів регулю-
вання, де конкретні правовідносини створюють певні межі, в яких повинні діяти суб’єкти права.

Однією з відмінностей засобів правового впливу від засобів правового регулювання є те, що в 
перших відсутній державний примус як один з елементів правового регулювання (в аспекті поза 
регулюванням). Правовий вплив діє на свідомість суб’єктів в інформаційно-психологічній пло-
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щині, а тому його дія характеризується переконанням до певних дій та добровільністю їх вико-
нання. У свою чергу, засоби правового регулювання містять у собі державний примус через те, що 
об’єктом їх регулювання є правовідносини, в яких засоби повинні досягати визначеної мети іноді 
всупереч бажанням суб’єктів, а іноді сприйняття у суб’єктів може бути відсутнім, але механізм 
регулювання повинен спрацювати в момент настання всіх необхідних умов дії правової норми.

Таким чином, засоби правового впливу та засоби правового регулювання співвідносяться як 
ціле та частина, оскільки правове регулювання є елементом правового впливу, що, відповідно, 
відображається і на правових засобах, які вони використовують. Основна відмінність між цими 
категоріями полягає в обсязі їх дії. Основними правовими засобами правового впливу є стимули 
та обмеження, проте на рівні правового регулювання вони набувають предметної специфіки, і 
також використовуються специфічні (регулятивні) правові засоби, які є більш характерними для 
правового регулювання.
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павлюков І. І. Засоби правового впливу та правового регулювання: співвідношення в умовах  
інтеграційних процесів

Здійснено аналіз засобів правового впливу та правового регулювання з точки зору їх співвідно-
шення. Наводяться основні підходи до розуміння правових засобів, визначено зміст таких категорій, 
як «правове регулювання» та «правовий вплив». Проаналізовано основні засоби правового впливу: 
правові стимули та обмеження. З’ясовано основні аспекти співвідношення правового регулювання та 
правового впливу. Основна увага приділена визначенню співвідношення засобів правового впливу та 
правового регулювання. Основні відмінності між цими явищами визначено за обсягом, особливостя-
ми регламентації, способом застосування, рівнем реалізації та праворегламентуючими можливостями. 

Ключові слова: правові засоби, засоби правового регулювання, засоби правового впливу, правові 
стимули, правові обмеження.

 
павлюков И. И. Средства правового влияния и правового регулирования: соотношение в условиях 

интеграционных процессов
Осуществлен анализ средств правового влияния и правового регулирования в аспекте их соотно-

шения. Анализируются основные подходы к пониманию правовых средств, определены такие кате-
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гории, как «правовое регулирование» и «правовое влияние». Проанализированы основные средства 
правового влияния: правовые стимулы и правовые ограничения. Исследованы основные аспекты со-
отношения правового регулирования и правового влияния. Основное внимание уделено соотноше-
нию средств правового влияния и правового регулирования. Основные отличия анализируемых явле-
ний определены по объему, особенностям регламентации, способу применения, уровню реализации 
и праворегламентирующим возможностям.

Ключевые слова: правовые средства, средства правового регулирования, средства правового влия-
ния, правовые стимулы, правовые ограничения.

Pavliukov I. Measures of legal impact and legal regulation: correlation in conditions of integration processes
Realized the analysis of measures of legal impact and legal regulation in the aspect of their correspondence. 

Analyzed basic approaches to understanding of legal measures, determined categories «legal impact» and «legal 
regulation». The main measures of legal impact: legal incentives and legal restrictions are analyzed. Researched 
main aspects of correlation of legal impact and legal regulation. Focuses on correlation measures of legal impact 
and legal regulation. Main differences of analyzed concepts determined from volume, features of regulation, 
mode of application, level of implementation and law regulating features.

Key words: legal measures, measures of legal impact, measures of legal regulation, legal incentives, legal 
restrictions.
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Важко погодитися з тим, що в умовах подальшого утвердження та розвитку правової соціаль-
ної держави статус громадянського суспільства існує дещо на умовно-теоретичному рівні, 

натомість прикладний аспект помітний менше. Складність і комплексність соціальних зв’язків 
сприя ють утвердженню системи як цілісної одиниці, тому фігурація категорії «інтерес» зумовлює 
розвиток громадянського суспільства у різних напрямах: від публічного до приватноправового. 
Окреслена стаття покликана дослідити приватноправову формацію громадянського суспільства 
із розкриттям його значущих елементів через призму правового позитивізму і природного права. 
Варто зазначити, що такі вчені, як А. Галкін, А. Кудряченко, Н. Кузнєцова, Ю. Красіна, С. Кири-
ченко, Н. Оніщенко, А. Одинцова, М. Требін, Н. Хома, Ю. Шемшученко та інші присвячували 
наукову увагу дослідженню проблематики громадянського суспільства в зазначеному контексті. 

Актуальність теми обумовлюється інтенсивним темпом суспільних перетворень, навантажен-
ням на соціальну дійсність і правову політику, тому увага значного кола правників, політологів, 
соціологів та економістів прикута до доктринального дослідження громадянського суспільства у 
розрізі сучасних об’єктивних та суб’єктивних чинників, які впливають на його функціонування 
та розвиток. Як відомо, громадянське суспільство — це суспільство з розвиненими економічни-
ми, політичними, духовними та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє з державою та 
функціонує на засадах демократії і права. Побудова громадянського суспільства — мета суспіль-
ного розвитку [1, с. 151]. 
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Протиставляючи суспільству (як категорії більш загальній) громадянське суспільство, можна 
стверджувати, що останнє залучає власні інституційні складові до колективних дій у суспільній 
сфері для вираження своїх інтересів, ідей, досягнення спільної мети, висування вимог до напря-
мів діяльності держави і закликів до відповідальності посадових осіб. Воно виступає як посеред-
ник між приватною сферою життя людей та держави й об’єднує величезне розмаїття формальних 
і неформальних організацій [6, с. 85]. Громадянське суспільство являє собою складну, багатомір-
ну, самоорганізовану систему соціальних відносин, що формуються природно між індивідами, де 
кожний виступає не як підданий держави, а як приватна особа. Громадянські відносини станов-
лять сімейно-родинні, освітньо-виховні, моральні, релігійні, товарно-грошові взаємозалежності 
[2, с. 83].

Сьогодні в науковій літературі проблискує поняття «NGO», яким диференціюються особли-
вості праворозуміння та законодавчої практики. Так, міжнародно-правова практика користуєть-
ся поняттям «неурядові організації» замість «інститути громадянського суспільства» (яке харак-
терне політичним студіям) [11, с. 132]. Стосовно такого підходу можемо висловити думку про 
те, що при оперуванні таким поняттям деякою мірою підкреслюється дуалізм правової дійсності 
(урядове — неурядове, законодавче — незаконодавче тощо). Говорячи про громадянське суспіль-
ство, наголошується на його причетності до природного права, а не позитивного, як у випадку із 
«NGO», свободи та інтереси індивідів, які втілені в конкретній формі. 

Громадянське суспільство є результатом консолідації потреб людей у матеріальній та духовній 
сферах. Матеріальна сфера розкривається через згадане вище поняття «інтерес». Отже, інтерес — 
це прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано 
в конкретному суб’єктивному праві, проте не суперечить йому [10]. Ця категорія стосується при-
ватного права. Реалії підштовхують до зізнання, що задоволення інтересу може мати і негативний 
підтекст, відтак у науці утвердилися такі поняття, як «зловживання правом», «право на зло» тощо. 

Варто зазначити про сформовані в приватному праві підходи до розуміння зловживання 
суб’єктивним цивільним правом: 1) ґрунтується на теорії меж здійснення цивільних прав; 2) має 
за основу категорію «інтерес» (як виправдання) [8, с. 542]. Громадянське суспільство визнає право 
як регулятор, а тому недопустимо виходити за межі простору свободи. При цьому громадянське 
суспільство стоїть на сторожі класичного принципу «дозволено усе, що не заборонено законом» 
[2, с. 88]. Втім, юридична практика йде іншим шляхом і, як правило, сфера реалізації громадяна-
ми своїх прав органічно обмежується «тим, що дозволено».

Оскільки законодавство для громадянського суспільства виступає ціннісною одиницею, не 
менш актуальним є дискусійна тема дуалізму приватних і публічних галузей права. Йдеться про 
цивільне та господарське право. Останнє є не лише рудиментом правової системи України, яке 
спробувало синтетично поєднати в собі органічно несумісні та суперечливі приватноправові та 
публічно-правові начала, а й істотним гальмом на шляху до розвитку громадянського суспіль-
ства та ринкової економіки [9, с. 12]. Говорячи про господарське право, його варто розглядати 
як економічне право, тобто таке, що тісно пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю дер-
жави. 

Часто контрагенти стають заручниками складних ситуацій, у яких важко визначитися із при-
родою договору, а тому пошук змісту і сфери поширення договору вкотре підтверджує думку про 
те, що «універсальність»  права має негативні прояви. З одного боку, керуючись принципом «до-
зволено усе, що не заборонено», контрагенти використовують гарантовані їм права й оформлю-
ють правовідносини за баченням у спосіб, що є найбільш сприятливим для досягнення вигоди; з 
другого — виникає проблема із «сюрпризами», такими як недобросовісна конкуренція, неналеж-
не виконання зобов’язань сторонами. Тому представники бізнесу перед зверненням до юрисдик-
ційних органів не цураються медіації, що свідчить про настрої вирішення спору без публічного 
розголосу. Це, в свою чергу, сприяє утвердженню нового формату судочинства, яке оточене при-
ватними інтересами і ними забезпечується. 

Нарешті, формація приватноправового порядку громадянського суспільства може складатися 
з таких його елементів:

• передумови виникнення (формується проблема співвідношення громадянського суспіль-
ства і права у першості їх виникнення);
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• наявність репрезентативних інституцій (асоціації, кооперації, організації, об’єднання, спіл-
ки тощо);

• атрибутивні риси (високий рівень динамічності, плюралізм);
• приватноправова сфера позбавлена втручання збоку держави (зокрема у сфері податко-

обкладання відбувається мінімізація податків та ставок);
• наявність гравітаційного ядра — власності (підтримуємо думку Н. Оніщенко, відповідно до 

якої не можна погодитися з тим, що право народжується у відносинах приватної власності. Як ар-
гумент вчена приводить явище еквівалентності, при якому люди розглядали продукти своєї діяль-
ності та послуги як рівноцінні [5, с. 251]. Отже, ринок для громадянського суспільства важливе 
життєве середовище, грані якого визначає закон і звичай); 

• автономія немає перетворюватися у самозаконність;
• високий антикорупційний потенціал (головним принципом стратегії боротьби з корупцією 

є публічність, тож індикаторами антикорупційного потенціалу громадянського суспільства ви-
ступають: рівень громадського супротиву корупції; потенціал засобів масової інформації (ЗМІ) 
та громадських організацій; розвиток інституту доброчесних інформаторів (вістлблоуерів))  
[14, с. 401];

• відсутність ідеологічної доктрини (не завжди прозорим, а тому ще підступнішим воро-
гом громадянського суспільства виступають ідеологічні доктрини, які покладаються в основу 
стратегії «примусового розвитку» держави. За таких умов державна ідеологія неминуче сковує 
і пригнічує суспільство, напоказ піклуючись його технологічним та економічним розвитком)  
[4, с. 403]. Доцільно апелювати до концепцій економічних. Так, економічний аналіз права 
(ЕАП) став невід’ємним чинником, завдяки якому гарантується можливість бути серйозним 
теоретиком цивільного або контрактного законодавства [15, с. 129].

Песимістичною виглядає позиція Г. Гегеля щодо громадянського суспільства в аспекті його 
організованості, а також ефективності. За ним громадянське суспільство не спроможне подо-
лати притаманні йому конфлікти, тому воно повинно бути приведене до порядку політичними 
структурами. Однією з таких структур має бути держава [3]. У свою чергу, включення у розумін-
ня громадянського суспільства неполітичних відносин зводить відносини держави та індивіда до 
опосередковуваності. Влучно і напевно радикально прозвучить думка про те, що громадянське 
суспільство — це дитина, яка вирощується політичним осередком, тому і приречена засвоїти не 
найкращі якості своїх «батьків». 

Свого часу А. де Токвіль зауважив, що «американців найбільш хвилюють не політичні, а ко-
мерційні справи, або, точніше кажучи, вони переносять на політику звички, набуті в торгівлі. 
Вони люблять порядок, який вельми потрібен для успіху в справах, високо цінують помірні зви-
чаї, які лежать в основі міцної родини. Вони віддають перевагу здоровому глуздові, створенню 
великих статків... Ідея загального характеру лякає їхній розум… а практиці вони віддають перевагу 
порівняно з теорією» [4, c. 259]. Розуміючи ментальні особливості того чи іншого суспільства, 
важливо усвідомлювати його схильність до стабільності в правових, економічних відносинах, що 
стає аксіомою.

ЗМІ заслуговують особливих коментарів. Вони покликані доводити широкому загалу інформа-
цію про політико-правовий, економічний, соціальний клімат суспільства. Поширюється думка, 
що ЗМІ — «четверта гілка влади», влада суспільної думки, більш досконала завдяки сучасним тех-
нологіям (переваги «соціального павутиння») [14, с. 260, 458]. Громадянське суспільство у сфері 
приватних відносин може розраховувати на ЗМІ у випадках, коли: по-перше, широкий розголос 
про проблеми приковує увагу суб’єктів права (наприклад у разі рейдерства, дій чи бездіяльності 
уповноважених органів); по-друге, коли можливо завдяки ЗМІ просувати ідею громадянського 
суспільства, а також використовувати у бізнес-секторі як транслятора реклами. 

Відкритим залишається питання відповідальності ЗМІ перед інститутами громадянсько-
го суспільства. Звичайно, висвітлення проблеми не презумує її вирішення, відтак подальші 
ризики лягають як на представників прибуткових і неприбуткових організації, установ, так і 
на представників мас-медіа — журналістів. Але саме ЗМІ належить «привілей» подати те чи 
інше явище у світлі, яке найбільш вигідно суб’єктам, що мають на них вплив. Водночас ЗМІ 
не нехтують зловживаннями в інформаційному просторі на кшталт пропозиції гучної сенса-
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ції. «Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформації 
у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, в розвитку прав людини та в боротьбі 
проти расизму та апартеїду та схиляння до війни» (ЮНЕСКО) від 28 листопада 1978 р. не ви-
тримує критики, адже норми-принци розраховані на те суспільство (державу), яке зріле до 
дотримання своїх законів. 

Профспілки. Профспілкова організація характеризується як визначальний інститут грома-
дянського суспільства. В умовах легалізації праці захист прав працівників виходить на перший 
план. Об’єднання працівників у професійні спілки — невід’ємне право, що декларує ліквідацію 
заборони їх створення та функціонування, при цьому не має значення, чи створюється проф-
спілка на приватному підприємстві, чи державному, комунальному. Слід відзначити, природа 
профспілки і мета, завдяки якій вона створена, свідчать про єдність колективної свідомості в 
плані подальшого правового об’єднання індивідів з однаковим баченням проблеми у вироб-
ничій сфері. Завдяки профспілковим органам працівники домагаються належних за законом 
прав і свобод. З точки зору історичної ретроспективи профспілки виступали репрезентативни-
ми інсти туціями (вони об’єднували шахтарів, жінок, права яких знаходилися на щабель нижче 
від прав чоловіків). 

В усталеному розумінні сьогодення та в межах соціального діалогу роботодавець зацікавлений 
співпрацювати з профспілковими органами, але не в розумінні «важельного» впливу, а паритет-
ної взаємодії. Крім того, на профспілці лежить завдання захисту працівників при відстоюванні 
останніми своїх прав на інтелектуальну власність, задіяну у виробництво. Правове регулювання 
захисту інтелектуального досягнення працівників здійснюється нормами цивільного та трудово-
го права, що переконує в потужності власне приватного права, аніж публічного.

Модель демократичного суспільства має ланку, на якій зосереджуються інтереси особливої 
категорії громадян — працівників. Але стверджувати, що профспілка є зразковою формою гро-
мадянського суспільства — поки що неможливо. З об’єктивних причин законодавство обмежує 
діяльність профспілок, відмовляється залучати їх до вироблення урядового курсу та виконання 
вимог профспілок, стримує профспілки від застосування акцій протесту, в тому числі через судо-
ве переслідування ініціаторів та учасників страйку [14, с. 383]. 

Релігійні організації. З давніх-давен потяг до духовного сприймався не тільки як потяг до істи-
ни, а й потяг до влади. Поділ держав на світські та релігійні підкреслює їх сприйняття суспільних 
проблем через призму правового досвіду, релігії, правосвідомості (стереотипу). Яка ж роль ре-
лігійних організацій у приватноправовій сфері? Перш за все спільнота об’єднана духовним ін-
тересом може йти всупереч панівної релігії в державі, навіть не порушуючи норми публічного 
правопорядку. Конституції гарантують свободу поглядів і не обмежують громадян в створенні 
релігійних установ.

Функціонування релігійних установ має два напрями: позитивний і негативний. У першому 
випадку йдеться про задоволення людьми своїх потреб у духовній сфері, формування правової 
поведінки, культури, відбувається виховання суспільства моральними орієнтаціями у дусі поваги 
до високого; до того ж видимий високий рівень прояву корпоративної культури (наприклад, коли 
представники державних, комерційних організацій є членами релігійної структури і розділяють 
погляди на способи вирішення суспільних проблем). У другому випадку можемо говорити про 
нігілізм, неповагу до права та держави, радикальні погляди на ґрунті релігійної нетерпимості до 
інших конфесій. Але суспільство має адекватно сприймати, що в умовах права інтереси, урізно-
манітнені релігійною складовою, мають свої особливості, на які усі мають зважати (зокрема при 
вирішенні питання про відвід судді має враховуватися його членство або членство відповідача, 
позивача чи іншого учасника процесу в релігійній організації, чим підкреслюється принцип не-
упередженості та об’єктивності судової влади, відповідно до якого виключаються обставини, що 
змушують у цьому сумніватися (відвід)).

Фундації. Позитивна хвиля простирається на теренах постіндустріального суспільства. По-
пулярність служителів загального добробуту пояснюється їх легітимацією у відповідні приватні 
структури, завданням яких є акумуляція ресурсів із подальшим направленням їх на благодійниц-
тво. У сфері юридичного бізнесу поширеним є явище надання безоплатної юридичної допомоги, 
котра полягає у професійних юридичних консультаціях. Зворотна форма комунікації видніється 
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на практиці (соціальному явищі в професійному середовищі) pro bono, де допомога спрямову-
ється на користь приватних осіб, некомерційних організацій, оскільки такі в силу об’єктивних 
обста вин не мають ресурсів на оплату таких послуг [13].

Давно ніхто не сперечається, що сучасною модифікацією благодійницької моделі є явище 
волонтерства в громадських організаціях. Волонтерський рух доволі міцно утвердився у про-
відних країнах світу як важлива складова реалізації соціальної політики. Модель «асоціативної 
демократії» передбачає перехід контролю та відповідальності за втілення у життя соціально ко-
рисних заходів від централізованих державних організацій до самоврядних добровільних асоці-
ацій [7, с. 346]. На нашу думку, така модель помилкова (хоча й ефективна), навіть небезпечна, 
адже в очах суспільства ставиться під сумнів призначення держави та компетентність її органів, 
тобто популяризується принцип самозабезпечення. 

Бізнес-структури. Звісно, використання конструкції юридичної особи дозволяє забезпечити 
нормальне функціонування не тільки всієї виробничої інфраструктури громадянського суспіль-
ства, а й безлічі невиробничих (некомерційних) організацій [12, с. 58]. Безумовно, згадавши те-
орію суспільного договору (що обумовила виникнення держави (не всі з цим погоджуються)) не 
буде помилковим говорити про те, що ця теорія і була закладена в основу згаданої попе редньо 
конструкції. Наслідком є визнання Конституцією України поділу власності на державну, кому-
нальну та приватну. Завданням господарського законодавства є врегулювання діяльності, яка 
направлена на досягнення економічних, соціальних результатів, одержання прибутку. Отже, зу-
стрівши на шляху до добробуту прогалину під назвою «соціальна відповідальність бізнесу» (точ-
ніше її відсутність як бракуючого елемента принципу справедливості), частіше ведеться мова про 
взаємовплив права та економіки. Згодом під впливом соціально-економічних умов відбувається 
розшарування суспільства. Люди перебувають в нерівних умовах розподілу суспільного продукту, 
перестають відчувати справедливість існуючого порядку, частішають порушення звичаїв, що за-
кріплюють такий порядок [5, с. 251]. 

«Клуби за інтересами». Очевидним є те, що звичай витісняється нормативним регулюванням. 
Але природа людської індивідуальності має своїм продуктом тягу до звичаїв. Говорячи про «клу-
би за інтересами» (спортивні клуби, конференції, спільноти джентльменів, виставки, організації 
колекціонерів тощо) не важко здогадатися, що більшість питань будь-якого змісту вирішується 
на тлі розвитку інтересів, як публічних, так і приватних. Риса звичаєвості притаманна такому гро-
мадянському суспільству, чим підтверджується його схильність до «аристократичного камуфля-
жу» — звісно, якщо йдеться про певні політичні мотиви. Враховуючи призначення клубів за інте-
ресами, відомо, що позиціювання приватного сегменту за обсягом найбільше. Це, в свою чергу, 
сприяє поглибленню ділових стосунків між їхніми членами та культурному збагаченню зокрема. 
Трансформація «клубів» на фракції — одна із небезпек. Президент США Дж. Медісон вислов-
лював побоювання щодо існування фракцій, які своїми економічними інтересами зумовлюють 
нерівність і конфлікт у суспільстві.

Резюмуючи статтю, маємо зазначити, що громадянське суспільство покликане зменшити де-
структивну силу протистояння інтересів, досягти якісного і належного рівня задоволення інте-
ресів. Ю. Шемшученко стверджує про комплексність проблеми становлення громадянського 
суспільства в Україні, що пов’язано з проблемою розбудови демократичної, правової і соціальної 
держави [1, с. 151]. Демократичне впорядкування виступає ідеалом, шляхи до якого шукали ще із 
стародавніх часів. Людина істота недосконала; декілька людей — сукупність недосконалих істот. 
Суспільство — маса недосконалих соціальних організмів, що рухаються у невідомому напрямку. 
Якщо такий напрямок відомий або тільки вимальовується, ані держава, ані громадянське сус-
пільство не мають в жодному разі бути протиборючими силами, поміж якими стане квінтесенція 
правової системи — приватне право. 
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Санченко Д. Є. приватноправова формація громадянського суспільства (питання генези)
У статті досліджуються характерні риси громадянського суспільства, робиться акцент на приватно-

му праві, яке слугує регулятором діяльності громадянського суспільства у ХХІ ст. Акцентується увага 
на характеристиці більш значущих інституційних складових громадянського суспільства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, приватне право, елементи громадянського суспільства.

Санченко Д. Е. Частноправовая формация гражданского общества (вопрос генезиса)
В статье исследуются характерные черты гражданского общества, делаются акценты на частном 

праве, которое служит регулятором деятельности гражданского общества в XXI в. Рассмотрены наи-
более значимые институты гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, частное право, элементы гражданского общества. 

Sanchenko D. Private law formation of civil society (question of the genesis)
In this article, the authors examine the characteristics of civil society; they focused on private law that serves 

as a regulator of civil society in the twentieth century. Considered the most important institutions of civil society.
Key words: civil society, the private law, elements of civil society.



606 • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2015 • Випуск 6 • 

нАЙКРАЩІ АФОРИЗмИ

Життя має точнісінько таку цінність, якою ми хочемо його наділити. 
І. Бергман 

Гідність держави, зрештою, залежить від гідності особистостей, які її створюють.
 Дж. Міль 

Вищим моральним законом для людини є любов до людства. 
Р. Фергюссон 

Право лише там, де є свобода особи. 
Б. Кістяківський

За своїм змістом право відмінне від обов’язку, однак за цінністю вони залишаються  
тотожними. 

Г. Гегель

Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її. 
Б. Шоу

Немає людини, яка б не любила свободу, але справедлива людина вимагає її для всіх,  
а несправедлива — лише для себе. 

Л. Берне 

Рівність — це єдина і міцна основа для суспільного устрою, для порядку, законності, добрих 
звичаїв і відбору на високі посади людей, які справді для них придатні. 

Б. Шоу 

Рівність є наріжним каменем справедливості, а разом вони є сутністю свободи. 
І. Зейме

Коли справедливість зникає, то не залишається нічого, що могло б надати цінності життю  
людей. 

І. Кант 
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вІТАннЯ

Колектив Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

та вся юридична громадськість вітає шановних:

Андрійко Ольгу Федорівну з ювілеєм – 

70-річчям від Дня народження!

Бажаємо Вам доброго здоров’я, плідної праці, 

відвертих та відданих друзів і людського щастя!

Пухтинського Миколу Олександровича з ювілеєм – 

65-річчям від Дня народження!

Зичимо Вам міцного здоров’я, благополуччя, 

творчої наснаги  і щасливих років життя!
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