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Розділ 1

Теорія держави і права 

УдК 340.1 
DOI: 10.33663/1563-3349-2019-86-4

О. Л. ЛЬВОВА

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ  
(КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО ЗАКОНУ)1

Показано, що міжнародні стандарти прав людини стають на захист 
честі й гідності особи, що унеможливлює їх приниження. Наголошується, 
що багато країн, які легалізували проституцію, доходять висновку, що це не 
було ефективним і мало негативні наслідки, і вони будуть запроваджувати 
шведську модель. Її суть полягає в криміналізації діяльності сутенерів та 
клієнтів проституції з одночасним скасуванням кримінальної та адміні-
стративної відповідальності осіб, які надають секс-послуги.

Ключові слова: право, правовий закон, права людини, проституція, 
шведська модель.

Lvovа Оlena. Legalization of prostitution (through the prism of legal law) 
It is noted that international human rights standards are defending the honor 

and dignity of the individual, which makes it impossible to humiliate him. It is noted 
that many countries that legalized prostitution come to the conclusion that this was 
not effective and had negative consequences, and they will introduce the «Swedish 
model». Its essence is the criminalization of the activities of pimps and clients of 
prostitution with the simultaneous abolition of the criminal and administrative 
liability of persons providing sex services.

Key words: law, legal law, human rights, prostitution, Swedish model.

Останнім часом в Україні поширюється ідея розгляду проб-
леми проституції не крізь призму юридичної відповідальності, 

1© ЛЬВОВА Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту  
держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-
0003-2985-9671; e-mail: olen.lvova@gmail.com
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як це передбачено статтею 181-1 КпАП України, а в контексті 
забезпечення права людини на вибір професії і гарантування й 
захисту цього права з боку держави. Про це, зокрема, свідчить 
законопроект народного депутата України восьмого скликання 
А. Немировського № 3139 від 18 вересня 2015 р. «Про регулюван-
ня проституції та діяльності секс-закладів»1, основними завдан-
нями якого відповідно до п. 3 Пояснювальної записки визначе-
но: забезпечення суспільних інтересів, пов’язаних із наданням 
сексуальних послуг; захист неповнолітніх та інших незахищених 
соціальних груп населення від втягування у примусове сексу-
альне рабство; надання сексуальних послуг на законних підста-
вах; зменшення рівня безробіття. Зауважимо, що можливість чи 
неможливість вирішення поставлених законопроектом завдань 
необхідно розглядати в контексті української правової тради-
ції, тобто з урахуванням її докринальних підходів до розуміння 
права та прав людини в цілому.

З огляду на вказане необхідно дати відповідь на два основних 
взаємопов’язаних питання: перше – які критерії визначають 
закон як правовий і яке це має значення для забезпечення прав 
людини; друге, що випливає з аналізу першого, – яке місце про-
ституції як явища в правовому полі України.

Дана проблема лише останнім часом стала предметом актив-
ного правового дискурсу, здебільшого серед громадських діячів 
та правозахисників2, і практично відсутня серед науковців. Тому 
ми спиратимемося на здобутки наукової правової доктрини 
щодо розуміння права, правового закону, прав людини в цілому.

Вказані питання в юридичній науці вивчали такі відомі 
українські вчені, як В. Бабкін, М. Козюбра, В. Костицький, 
О. Костенко, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. Селі-
ванов, В. Сіренко та ін. 

Водночас слід наголосити, що явище проституції не є про-
блемою суто правового характеру, а стосується сфери соціальної, 
психологічної, економічної тощо. Тому, щоб висвітлити об’єк-
тивний стан даного явища та його наслідки, ми звертатимемося 
до досліджень у сфері соціології та психології, які представлені 
дослідженнями Л. Вольнової, М. Кікавішвлі, М. Мінца, В. Чер-
нія та ін.
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Аналіз проблеми розпочнемо із посилання на міжнародні 
стандарти прав людини, які стають на захист честі й гідності 
особи, що унеможливлює її приниження. Про це зазначено у 
статті 5 Загальної декларації з прав людини3: «Ніхто не повинен 
піддаватися тортурам чи жорстоким нелюдським чи принижу-
ючим його гідність ставленню чи покаранню»; статті 7 Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права4 та статті 3 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод5. 

Зокрема, у преамбулі Конвенції про боротьбу з торгівлею 
людьми і з експлуатацією проституції третіми особами6 чітко 
визначено, що «проституція і зло, яке супроводжує її, яким є 
торгівля людьми, що має на меті проституцію, несумісні з гідні-
стю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, 
сім’ї і суспільству». Отже, проституція є несумісною з прийня-
тими на міжнародному рівні принципами прав людини.

Зміст даних положень є фундаментальним щодо розумін-
ня права як такого та прав людини і вказує на його природний 
характер. Адже, якщо призначення і зміст права, як у доктри-
нальному, так і в практичному аспекті, йдуть всупереч загаль-
ним засадам розвитку суспільства (моралі, традиції тощо), це 
призводитиме до невідповідності права як об’єктивного явища, 
та законодавства.

Так, Ю. Оборотов правом називає історично обумовлену, 
морально обґрунтовану і релігійно вивірену, легалізовану цін-
нісно-нормативну систему, яка розрахована на всезагальне 
визнання і відповідну поведінку людей, організацій, соціальних 
спільнот, яка використовує процедури, формалізовані рішення 
і державний примус для попередження і вирішення конфліктів, 
збереження соціальної цілісності. Тобто ціннісно-нормативна 
система права розрахована на її визнання народом, тобто легі-
тимацію, яка забезпечить цій системі дієвість та ефективність7.

Отже, сфера моралі й цінностей не належить суто суб’єктам 
правотворчості (чи законотворчості), передусім вона народ-
жується з природи суспільних відносин і для її нормативного 
прояву має бути визнана народом. Це також вказує на фактич-
не розрізнення понять права і закону. Тому що їх ототожнен-
ня призводить до хибного висновку про те, що у часи, коли не 
існувало держави і закону, не було й права, і таке припущення 
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призводить, на переконання М. Коржанського, до абсурду8. 
Тобто право є об’єктивною реальністю, що існує завжди, воно 
визначається загальносуспільним усвідомленням морального, 
справедливого, природного та істинного, що приносить благо 
як окремому індивіду, так і суспільству в цілому.

Природно-правова ж традиція в цілому виходить з того, що 
правовим є все те, що відповідає ідеї справедливості, істин-
ності9. Зокрема, О. Бандура підкреслює, що власна цінність 
права як важливого засобу реалізації загальнолюдських ціннос-
тей, «виявляється у тому, що називається правовими засадами 
або духом права»10. Тобто цей дух права є засадничою ідеєю про 
те, яким є право і яким відповідно до цього має бути закон.

В. Сіренко, вивчаючи питання демократичної, правової, 
соціальної держави, говорить про суспільство справедливості, 
в якому мріють жити люди, де закон визначає цінності життя, 
рівність і суспільне благо для усіх11. 

Отже, повертаючись до проблеми легалізації проституції, 
необхідно вказати, що суб’єкт правотворчості одним із своїх 
головних завдань має здійснення спостереження та моніторинг 
права, яке де-факто, природно або в силу традиції чи звичаїв 
існує у суспільних відносинах, і має формалізувати його у вигля-
ді конкретних правових норм з метою консолідації суспільства й 
захисту природних прав людини12. 

А що ж мається на увазі, власне, під правами людини? П. 
Рабінович основоположними правами людини називає певні 
можливості людини, які необхідні для задоволення потреб її 
існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єк-
тивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і 
забезпечені обов’язками інших суб’єктів. Процес задоволення 
різноманітних потреб людини опосередковується здебільшого 
засобами, які є природно-історичними наслідками діяльності 
інших суб’єктів, тобто результатами минулого і сучасного сус-
пільного виробництва (і матеріального, і духовного). 

Вчений, звертаючись до інших інтерпретацій цього поняття у 
сучасній науковій літературі, у загальному вигляді зводить їх до 
таких: 1) права людини – це певним чином внормована її свобо-
да; 2) це її певні потреби чи інтереси; 3) це її вимоги про надання 
певних благ; 4) права людини – це вид (спосіб прояву) моралі13.
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З огляду на такі визначення і характеристики права, як при-
родність, моральність, справедливість, соціальна корисність, 
перейдемо до безпосереднього розгляду поняття та явища про-
ституції та з’ясуємо можливість чи неможливість і потребу її 
легалізації в українському законодавстві.

Так, у навчальному посібнику «Соціологія девіантної пове-
дінки» наводяться думки різних вчених стосовно визначень про-
ституції як соціального явища. Л. Бляшко вказує, що проститу-
ція являє собою діяння, що практикується якою-небудь особою, 
звичайно жінкою, з використанням власного тіла для статевих 
стосунків з метою заробітку. Ю. Худяков вважає, що проститу-
ція – це надання жінкою свого тіла за винагороду особам, які 
шукають задоволення статевого бажання. І. Блох визначає про-
ституцію як певну форму позашлюбних статевих відносин, які 
відрізняються тим, що індивід, вступаючи на шлях проституції, 
постійно, безперечно і привселюдно, віддається, більш-менш не 
перебираючи, невизначеній кількості осіб. А. Лістратов розгля-
дає проституцію як негативне соціальне явище, розуміючи під 
ним перетворення на товар тіла людини у статевих його відправ-
леннях, коли це тіло викидається на ринок як річ, є предметом 
задоволення статевої потреби покупця та джерелом прибутку 
продавця.

Виходячи із вказаних визначень, ознаками проституції є: рід 
занять; задоволення сексуальних потреб клієнта; характером 
занять є систематичні статеві зв’язки з різними особами без 
почуттів, спрямовані на задоволення статевої активності клієнта 
в будь-якій формі14.

Соціологія та психологія проституцію відносить до одного з 
видів девіантної, аморальної поведінки. Так, аморальна поведін-
ка – це поведінка, яка відхиляється від морально-етичних норм, 
безпосередньо загрожуючи благополуччю міжособистісних сто-
сунків. Вона знаходиться на межі соціальних норм, розмиває і 
розширює межі норм, викликає напругу навколишніх людей. Це 
сукупність вчинків, що характеризуються негативним ставлен-
ням індивіда до етики і моралі, насамперед до загальнолюдських 
цінностей. Іноді аморальна поведінка, наприклад статева роз-
бещеність, супроводжується зниженням моральних критеріїв у 
суспільстві загалом15. 



9Частина 1 � Юридичні науки

Особливістю девіантної поведінки є те, що вона завдає реаль-
ної шкоди самій особі або оточенню16. Слід наголосити, що 
метою і призначенням права (як формально-визначеного, так і 
природного) є його соціальна корисність та суспільне благо.

У контексті зазначеного доцільно процитувати О. Костенка, 
який говорить про ідею протиприродності як коріння соціаль-
них паталогій. «З принципу соціального натуралізму, – пише 
вчений, – випливає, що універсальним критерієм для діагносту-
вання соціальних паталогій є критерій протиприродності: усе те, 
що є протиприродним, є соціальною паталогією, тобто є злом»17.

Зважаючи на небезпеку, про яку йтиметься нижче, В. Черній 
пропонує при розробці нового Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення статтю 181-1 КпАП України (заняття 
проституцією) перенести до глави «Адміністративні правопо-
рушення, що посягають на здоров’я, санітарно-епідеміологічне 
благополуччя і громадську моральність»18.

Необхідно передусім звернутися до досвіду тих країн, де про-
ституцію було легалізовано. Так, згідно з результатами порів-
няльного дослідження, проведеного за замовленням Європей-
ської комісії у 150 країнах, де проституція дозволена законом, 
випадків торгівлі людьми зафіксовано значно більше. Один з 
авторів дослідження професор Гейдельберзького університету 
Аксель Дреер пояснює це так: «Попит на секс-послуги в кра-
їнах, де проституція легалізована, набагато вищий, ніж там, 
де це заборонено. Відповідно більше там і повій. А серед них 
чимало і тих, хто знаходиться в цих країнах нелегально…». 
У Німеччині, де проституція легалізована, в 60 разів більше 
повій, ніж у Швеції, де цей вид діяльності заборонений. При 
цьому в Німеччині зареєстровано в 62 рази більше випадків 
торгівлі людьми, ніж у Швеції, хоча населення Швеції – вде-
сятеро менше»19.

У 2007 році мер Амстердама Йоб Кохен визнав, що легалізація 
була помилкою і заявив, що насильство в цій сфері все ще три-
ває. У центрі міста надається надто багато сексуальних послуг, 
що притягає кримінал, зокрема, торгівлю людьми і сексуальну 
експлуатацію. В зв’язку з цим в Амстердамі закривається тре-
тина публічних будинків, що знаходяться в Кварталі червоних 
ліхтарів20.
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Повертаючись до згаданого законопроекту, слід зазначити, 
що у ньому було закладено положення про обов’язковий медич-
ний огляд секспрацівниць. Однак безліч хвороб, які передають-
ся статевим шляхом і якими можна інфекуватися навіть попри 
латекс презервативу, мають певний прихований період свого 
перебігу і їх неможливо виявити одразу. Окрім цього, психіка 
людини зазнає стресу, тому статистика фіксує у цих осіб депре-
сивні стани, зловживання наркотичними та іншими засобами 
тощо. 

Також проституція завдає нищівного удару моральним заса-
дам суспільства і стосункам у сім’ї, адже подружня зрада става-
тиме нормою, санкціонованою державою21.

Ці наслідки переконують, що легалізація проституції є ілюзі-
єю, так званим псевдовирішенням проблеми. Проституція не є 
природним явищем, адже тіло людини чи послуги, безпосеред-
ньо пов’язані з ним, не є предметом чи об’єктом ні цивільних, 
ні господарських, ні трудових правовідносин. Зокрема, пред-
метом цивільних правовідносин є особисті немайнові відно-
сини, об’єктом яких виступають нематеріальні блага, котрі не 
можна відділити від особи (честь, гідність, ділова репутація)22. 
Також зважаючи на те, що юридична наука метою права визнає 
його соціальну корисність, легалізація проституції як суспільно 
корисної норми є апріорі неможливою і юридично недолугою. 

Причинами, які спонукають людину, як правило, жінку, обра-
ти такий вид заробітку, є: неблагополучні сім’ї чи відсутність 
сім’ї; пристрасть до алкоголю, наркотичних і токсичних речо-
вин, насильство у сім’ї; сексуальні домагання у дитячому віці 
з боку дорослих членів сім’ї; бажання стати матеріально неза-
лежним від сім’ї; матеріальна скрута, безвихідь; насильницькі 
дії матері, що спонукають дівчинку зайнятися проституцією 
тощо23. Тобто можна говорити про уразливий стан особи, котра 
в якості товару обирає власне тіло. Тому ті особи, які використо-
вують такий стан для власного задоволення чи з метою незакон-
ного заробітку, мають бути притягнуті до відповідальності. Від-
повідно держава не має права стати сутенером, що використовує 
вразливе становище своїх громадян, навіть з метою поповнен-
ня бюджету. Адже це суперечить статті 3 Конституції України, 
відповідно до якої «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
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недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяльності держави». 

Зокрема, у примітці 2 до ст.149 та в ст. 303 КК України, яка 
визначає покарання за торгівлю людьми з використанням 
уразливого стану, під уразливим станом запропоновано розу-
міти «зумовлений фізичними чи психічними властивостями 
або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або 
обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, 
чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг 
тяжких особистих, сімейних або інших обставин». Власне, про-
ституція, як вказують наведені вище соціологічні дослідження, 
є наслідком збігу тяжких особистих, сімейних або інших обста-
вин.

Отже, держава має перейматися не узаконенням тих явищ, 
що призводять до таких наслідків, а дбати про моральне, пси-
хологічне та економічне благополуччя людини, про захист її 
життя, здоров’я, честі та гідності. 

Зокрема, 25 вересня 2019 року за участю міжнародних екс-
пертів відбувся круглий стіл, де обговорювалися питання проти-
дії сексуальній експлуатації. Наголошувалося, що багато країн, 
які легалізували проституцію, зараз доходять висновку, що це 
не було ефективним і вони будуть запроваджувати «шведську 
модель».

Заступник посла Швеції, перший секретар посольства Луїз 
Морсінг розповіла, що уряд замовив декілька великих дослі-
джень щодо підґрунтя насильства чоловіків проти жінок та 
сексуальної експлуатації в Швеції, в результаті яких було вияв-
лено чіткий зв’язок між проституцією і насильством чоловіків 
щодо жінок. Виходячи з цього шведський парламент і уряд 
вирішили, що проституцію не можна легалізувати. Натомість з 
1999 року в Швеції діє закон, яким заборонено купувати сексу-
альні послуги, однак не забороняється продаж таких послуг. За 
20 років дії цього закону вулична проституція знизилася більш 
як удвічі. 

Суть так званої шведської моделі полягає в криміналізації 
діяльності сутенерів та клієнтів проституції з одночасним ска-
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суванням кримінальної та адміністративної відповідальності 
самих осіб, які надають секс-послуги. Це кардинально зміщує 
фокус уваги на покупців, що уможливлює дієве скорочення 
попиту, який і створює підґрунтя для сексуальної експлуата-
ції жінок, дівчат і хлопчиків з уразливих категорій населення. 
Зокрема, Європарламент рекомендує шведську модель як кон-
цепцію боротьби із сексуальною експлуатацією, проституцією 
та торгівлею людьми24.

Таким чином, представлена модель має за мету: усунення, а 
не унормування девіантних моделей поведінки, якою є прости-
туція; захист, а не покарання уразливих осіб, що стали заручни-
ками складних обставин; шляхом покарання споживачів опла-
чуваних сексуальних послуг зменшення попиту на ці послуги, 
які перетворюють тіло людини і його природні властивості на 
товар, що принижує людські честь та гідність.

З огляду на зазначене очевидними є два протилежні підходи 
до цієї проблеми: 1) перший – ціннісно орієнтований на людину, 
її моральний та фізичний стан, загальний стан суспільної мора-
лі, що має враховувати превентивні заходи, підвищення рівня 
економічного благополуччя населення, культури, боротьбу з 
корупцією тощо. Такий підхід базується на уявленні про людину 
як цінність, що наділена честю та гідністю, та на ідеї природного 
права, що має визначати зміст законодавства держави; 

2) другий підхід полягає в легалізації проституції і є, на нашу 
думку, поверховим і спрощеним, позаяк не відповідає концеп-
ції правового закону і орієнтований не на усунення шкідливих 
наслідків для суспільства і людини, а на легалізацію джерела 
проблеми. 
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Lvovа Оlena. Legalization of prostitution (through the prism of legal law)
In the process of investigating the question of the legalization of prostitution, 

we aimed to answer two main interrelated questions: first, what criteria define 
the law as legal and what is relevant to human rights; and the second, which 
follows from the analysis of the first, what is the place of prostitution as a 
phenomenon in the legal field of Ukraine.

This problem has only recently become the subject of active legal discourse, 
for the most part, among public figures and human rights defenders, and is 
virtually absent among scholars. At the same time, it is emphasized that the 
phenomenon of prostitution is not only a legal problem, but also concerns the 
sphere of social, psychological, economic and so on. Therefore, to illuminate 
the objective state of the phenomenon and its consequences, we use the 
advances of sociology and psychology.

It is noted that international human rights standards stand for the protection 
of the honor and dignity of a person who makes it impossible for them to be 
humiliated. Thus, the Preamble to the Convention for the Suppression of 
Trafficking in Human Beings and the exploitation of Prostitution by Third 
Persons states that prostitution and the evil that accompanies it, which is 
trafficking in human beings for the purpose of prostitution, are incompatible 
with the dignity and value of the human person and threaten the well-being 
human, family and society.

In the sociology of deviant behavior, prostitution is seen as a negative social 
phenomenon that turns a person’s body into a commodity when it is thrown 
into the market as a thing, and is the subject of satisfying the buyer’s sexual need 
and the source of the seller’s profit.

It is noted that many countries that have legalized prostitution are now 
concluding that it has not been effective and has had negative consequences, 
and that they will introduce a «Swedish model». This dramatically shifts the 
focus of attention on buyers, allowing for an effective reduction in demand, 
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which creates the basis for the sexual exploitation of women, girls and boys from 
vulnerable populations. In particular, the european Parliament recommends 
the Swedish model as a concept for combating sexual exploitation, prostitution 
and trafficking.

Thus, this model aims at: eliminating, rather than normalizing, deviant 
behaviors such as prostitution; protection, not punishment of vulnerable 
persons who have been held hostage by difficult circumstances; by punishing 
consumers of paid sexual services by reducing the demand for it, which 
transforms the human body and its natural properties into a product that 
degrades human honor and dignity.

In conclusion, the author points to the existence of two opposite approaches 
to the problem of prostitution legalization: the first – value, human-oriented, 
his moral and physical condition, the general state of public morality, which 
must take into account preventive measures, increase the level of economic 
well-being of the population, culture, fight against corruption. and so on. Such 
an approach is based on the concept of man as a value endowed with honor and 
dignity, and on the idea of natural law, which should fill the content of state law; 
In our view, the second approach, which stands for the legalization of 
prostitution, is superficial and simplistic; it is focused not on the elimination of 
harmful consequences for society and man, but on the legalization of the source 
of problems, which, moreover, will bring profit to the state, despite negative 
experience of other countries.

Key words: law, legal law, human rights, prostitution, Swedish model.
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ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА  
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА1

Розглянуто питання про правову культуру особистості. Зазначено, що 
вона є елементом правової культури суспільства, ознакою рівня правосвідо-
мості, прогресу правових норм та правової діяльності, активності суспіль-
ства у сфері права. Зазначено, що рівень правової культури суспільства та 
освіти визначає якість норм права, нормативна база є підґрунтям, на якому 
формується держава як така, і від якості такої бази залежить відповідно 
рівень розвитку та якість життя людей, які проживають у тій чи іншій 
державі.

Ключові слова: держава, особистість, правова культура, громадянське 
суспільство, правова свідомість.

Pylgun Natalia, Roiko Oleksandra. Legal consciousness and legal culture in 
the context of civil society formation

Consider the question of what the jurisprudence of cultural studies has indicated 
that it has an element of legal culture, defined by the level of justice, progressive 
legal norms and legal activity, the activity of the required number of rights. 
Determined that the level of legal culture and the development of quality norms of 
law, the regulatory framework is the basis on which the saved is preserved as such, 
from such a basis remains, and the level of development and quality of life of people 
living in these or other states.

Key words: state, personality, legal culture, civil society.

Сьогодні ні в кого немає сумніву, що правова культура осо-
бистості є частиною правової культури суспільства. Саме рівень 
правової культури визначає, наскільки якісними є норми права, 
які регулюють різні суспільні відносини. 
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О. Ф. Скакун зазначає, що «правова культура тісно пов’я-
зана із загальною культурою народу, ґрунтується на її засадах, 
служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової 
культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів 
культури – політичної, моральної, естетичної»1.

Інший сучасний теоретик права, доктор юридичних наук, 
професор В. В. Лемак стверджує, що правова культура за своїм 
змістом є певним юридичним багатством, яке виражається в 
досягнутому рівні регулятивних властивостей права, нагромад-
жених правових цінностей, тих особливостей права, юридичної 
техніки, котрі належать до духовної культури, до правового про-
гресу2. Крім того, висловлюються погляди, що правова культу-
ра – це одна з форм державно-правових відносин. Вона вира-
жена в правових нормах, інститутах і здатності оцінювання цих 
явищ3.

Правова культура, як слушно зазначають О. В. Сахаров і 
О. Р. Ратінов, справляє організаційно-регулятивний вплив у 
плані забезпечення соціально-позитивної поведінки, попе-
редження негативних проявів і усунення факторів, що цьому 
сприяють, при вирішенні соціальних завдань будь-якої сфери і 
будь-якого рівня життя суспільства»4. Або ж навпаки, низький 
рівень правової культури призводить до зменшення режиму 
законності у суспільному житті.

У загальній теорії права під правовою культурою звикли розу-
міти якісний стан правового життя суспільства, що характери-
зується рівнем розвитку правової системи – станом та рівнем 
правової свідомості, системи законодавства, правозастосовної 
практики, юридичної науки, законності та правопорядку та рів-
нем гарантованості основних прав і свобод людини. Вона харак-
теризується як спільні досягнення суспільства, його соціальних 
груп та громадян у галузі регулювання суспільних відносин, яке 
забезпечує панування в суспільному житті правових принципів 
справедливості й гуманізму, захисту прав і свобод людини, її 
честі й гідності. 

Науковці вважають, що правова культура – це система пози-
тивних проявів правової дійсності, що концентрує досягнення 
юридичної науки і практики. Вона є внутрішньою духовною 
стороною правової системи і пронизує правосвідомість, право, 
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правовідносини, законність і правопорядок, правотворчу, пра-
возастосовну та інші види правової діяльності5.

Водночас правову культуру слід розуміти як усе позитивне, 
що створено людством у правовій сфері. У цьому плані право-
ва культура відображає стан правосвідомості, юридичної науки, 
якість розроблення текстів законів, рівень професіоналізму 
правоохоронних та інших правозастосовних органів, розвиток 
правової науки та освіти. Правова культура у вузькому розумін-
ні – це рівень знання права членами суспільства і їх ставлення 
до права, а також престиж права у суспільстві. Вона є важливою 
умовою і засобом зміцнення законності й правопорядку6.

Відтак можна зробити висновок, що найвдалішим є визна-
чення правової культури, яке запропонували російські автори 
ще 1997 року: «Поняття «правова культура» завжди передбачає 
оцінку «якості» правового життя того чи іншого суспільства та 
порівняння її з найрозвинутішими правовими зразками, іде-
алами та цінностями». Це підтверджує нашу думку про те, що 
правова культура – це і є насамперед зазначені зразки, ідеали та 
цінності.

Правова культура, зумовлена всім соціальним, духов-
ним, політичним і економічним ладом, якісним станом життя 
суспільства, виражається у досягнутому рівні розвитку правової 
діяльності, юридичних актів, правосвідомості й у цілому в рівні 
правового розвитку суб’єкта (людини, різних груп, усього насе-
лення), а також ступені гарантованості державою і громадян-
ським суспільством прав і свобод людини7. 

Отже, правова культура – це певна система правових ціннос-
тей, що відповідають досягнутому суспільством правовому рівню 
й відображають у правовій формі стан свободи особи, інші соці-
альні цінності. Своєю чергою, правосвідомість – це сукупність 
оціночних думок та вказівок, що визначають ставлення суб’єк-
тів соціальних відносин (соціальних груп, страт, окремого гро-
мадянина або суспільства загалом) до права й законодавства, а 
також практика його використання, правових (або неправових) 
звичаїв, ціннісних орієнтацій, які регулюють людську поведінку 
в юридичних ситуаціях.

Правосвідомість, як і правова культура, виникає як резуль-
тат процесу правової соціалізації особи. Під цим поняттям розу-
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міються входження індивіда в правове середовище, поетапне 
набуття ним різних правових знань, його залучення до правових 
цінностей і культурних здобутків суспільства, процеси їх здійс-
нення у правомірній поведінці суб’єкта, його правовій актив-
ності. Тобто правосвідомість відображає правову дійсність, що 
склалася за конкретно-історичних умов у тій чи іншій країні, але 
має свій вплив на розвиток правової системи. Вона є активною 
частиною системи правового регулювання суспільних відносин, 
позаяк право не може регулятивно впливати інакше, як через 
людей, лише реагуючи на їхню свідомість. За посередництвом 
правових ідей і теорій, почуттів та емоцій норми права, інші пра-
вові явища оцінюються з погляду життєвих потреб та інтересів 
людей і суспільства, справедливості, формуються установки на 
правову поведінку, уявлення щодо критеріїв ефективності пра-
вового регулювання, шляхів реформування та удосконалення 
законодавства, судово-правової системи, юридичної практики.

Так, правосвідомість суспільства поєднує як аксіологічний 
вимір (домінантні правові цінності для певного типу суспіль-
ства), так і онтологічний – способи та форми буття правосві-
домості у конкретно-історичних умовах, зароджується на кому-
нікативно-ціннісному тлі, яке утворилося в тому або іншому 
суспільстві, і являє собою усталені уявлення про добро і зло, 
справедливе й несправедливе, дозволене й недозволене, тради-
ційне та нетрадиційне8. 

Саме у межах правосвідомості формуються такі правові цін-
ності, як рівність, справедливість, честь, свобода, гідність, що 
впливають на розвиток усієї правової системи держави та гро-
мадянського суспільства зокрема. Завдяки розвиненій правосві-
домості людина здатна розуміти та оцінювати правову дійсність, 
яка її оточує, брати на себе відповідальність у прийнятті різних 
рішень та вчиняти дії, що мають правові наслідки. Від демо-
кратизації правосвідомості залежить розвиток громадянського 
суспільства.

Однією з ознак правосвідомості у розвиненому громадян-
ському суспільстві вважається те, що вона починає діяти не 
стільки на очікуванні того, що інші, а особливо держава, можуть 
зробити для окремої людини, щоб здійснити їх суб’єктивні 
права та свободи, скільки на власній ініціативі в аспекті закон-
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ного здійснення. У правосвідомості можна виділити такі скла-
дові елементи, як знання правових норм, законів, конституції, 
ціннісне ставлення до правової організації суспільства, що може 
передбачати критику чинного права й інші ціннісні орієнтації 
в цій галузі, щодо наявної системи права, що спрямована на 
визнання можливості зміни існуючої системи права.

Отже, дослідження українських учених показують, що розбу-
дова сучасної демократичної держави тісно пов’язана зі зростан-
ням правосвідомості громадян, їхнього рівня правової культури, 
законослухняності, подолання явищ правового нігілізму тощо. 
Вчені розглядають розвиток правової культури у суспільстві як 
умову розвитку сучасної держави. Тобто успішний розвиток дер-
жави не може відбуватися поза правовою культурою кожного з її 
громадян, яка обумовлює загальну повагу до права в суспільстві, 
культивування принципу верховенства права, а отже, реальне 
функціонування всіх інститутів держави.

На сучасному етапі розвитку Української держави суспіль-
ство має низький рівень правової культури не лише у пересічних 
громадян, а й у політиків. Низький рівень правової культури, 
нерозвиненість у населення юридичних традицій, що перехо-
дять у відкритий правовий нігілізм, заперечення необхідності й 
цінності права мають глибокі історичні коріння. 

Саме тому концепція правової держави передбачає високу 
культуру права, зокрема обізнаність громадян із з життєво необ-
хідними законами, а також уміння і навички їх використання у 
практичному житті.
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Pylgun Natalia, Roiko Oleksandra. Legal consciousness and legal culture in 
the context of civil society formation

Now, it is not surprising for people that the legal culture of an individual is 
part of the legal culture of society. A certain level of legal culture determines 
how high quality the rights are, they establish various types of relationships in 
people’s lives.

In the general theory of law, legal culture is understood as the state of the 
legal life of society, characterized by the level of development of the legal 
system – the state and level of legal consciousness, the system of legislation, law 
enforcement practice, legal science, law and order, and various guarantees of 
fundamental human rights and freedoms. It is characterized by the general 
achievements of society, its groups and citizens in the field of streamlining 
public relations, which ensures and maintains dominance in public life of the 
legal principles of justice and humanism, the protection of human rights and 
freedoms, its honor and dignity, and the real provision of a person’s place as the 
highest social value.

The legal culture, determined by the entire social, spiritual, political and 
economic system, the quality of life of people in all possible spheres, is 
expressed in the achieved level of development of legal activity, legal acts, legal 
awareness and in general the level of legal development of the subject, as well as 
the degree of guarantee by the state and civil society freedoms and human 
rights.

So, based on the foregoing, we can say that the legal culture is a certain 
order of legal values that correspond to the level of the legal level achieved by 
society and reflect in a legal form the state of individual freedom and other 
social values. It shows the level of development of legal awareness in society, the 
system of law and legislation, legal practice and legal science, covers the 
unification of all legal values   created by people in the legal sphere. A high level 
of legal culture of society is one of the important signs of civil society and the 
rule of law, whether it was created primarily on the rules of the rule of law and 
legal law, respect for the fundamental rights and freedoms of man and citizen. 
Therefore, legal culture and legal consciousness mutually determine the 
existence and functioning of each other.

Legal culture depends on the ethical and intellectual development of the 
individual and general culture of society, as the activity of the State is the 
actions that people perform. The mechanism of State power will be effective if 
officials and officers, as well as people whose public opinion should tame the 
first, will be educated.

Key words: state, personality, legal culture, civil society.
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ДЕРЖАВА І ЛЮДИНА:  
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ1 

Показано, що в умовах економічної кризи, воєнного конфлікту, зростан-
ня корупції в Україні посилюється недовіра народу до влади, що потребує 
посиленої уваги правознавців до аналізу основних аспектів взаємодії людини 
і держави. Підкреслюється, що у правовій державі має панувати право, а не 
інтереси осіб, у чиїх руках перебуває влада, що є виразом утвердження прин-
ципу верховенства права. 

Автор доходить висновку, що основні аспекти взаємодії держави і люди-
ни перебувають у площині дотримання природних прав людини, фактичного 
визнання людини найвищою соціальною цінністю та пріоритету її інтересів 
над інтересами держави, удосконалення механізму юридичної відповідально-
сті держави перед особою за свою діяльність, необхідності правового моні-
торингу суспільної думки з важливих питань суспільного і державного 
життя.

Ключові слова: відповідальність, влада, держава, людина, право, сус-
пільство.

Chepulchenko Tetyana. State and man: the main aspects of interaction
In times of economic crisis, military conflict, corruption problems in Ukraine, 

people’s distrust of the authorities is growing, which requires increased attention of 
lawyers to the analysis of the main aspects of human-state interaction. It is 
emphasized that the rule of law should prevail in the state of law, and not the 
interests of those in whose hands the power is located, which is an expression of the 
assertion of the rule of law. 

The author comes to the conclusion that the main aspects of the interaction 
between the state and the person are in the plane of observing natural human rights, 
the fact that a person is recognized as the highest social value and the priority of 
interests over the interests of the state, improving the mechanism of legal 
responsibility in the face of one’s activities, the need for legal monitoring of public 
opinion on important issues of public and state life, etc.

Key words: responsibility, power, state, person, law, society.
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Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української 
держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної 
консолідації українського народу є основним підґрунтям роз-
будови в нашій країні правової держави. На сучасному етапі 
проблема дотримання прав і свобод людини у правовій державі, 
їх взаємодія набувають вирішального значення. Адже в умовах 
економічної кризи, воєнного конфлікту, зростання корупції, 
посилюється недовіра народу до влади, що потребує посиле-
ної уваги правознавців до аналізу основних аспектів взаємодії 
людини і держави.

Про потребу досліджень у цій сфері вже неодноразово наго-
лошували вітчизняні науковці (зокрема, фахівці з теорії держави 
і права): А. Заєць, О. Зайчук, М. Козюбра, А. Колодій, М. Цвік, 
Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, М. Погребняк, П. Рабінович, 
В. Селіванов, О. Скакун та ін. Вчені, зокрема, наголошували на 
важливості праворозуміння, на цінності інтересів людини і їх 
пріоритеті над інтересами держави.

В умовах розбудови громадянського суспільства та правової 
держави програмно-визначальним для подальшого суспільного 
розвитку є утвердження цінності прав людини. Адже стосунки 
всередині громадянського суспільства мають формуватися на 
основі усвідомлення невід’ємності й неспростовності природ-
них прав людини. На них має спиратися законодавство держа-
ви. Вони є запорукою ефективності усієї системи соціальних 
відносин, що мають відповідний механізм забезпечення у пра-
вовій державі. 

Нині відбувається формування нової законодавчої бази пра-
вового статусу, заснованої на міжнародно-правових стандартах; 
утворення нових пріоритетів взаємодії інтересів особи та держа-
ви, змістом яких є визнання особи найвищою соціальною цінні-
стю, а її інтересів – пріоритетними; очищення категорії право-
вого статусу від ідеологічного та класового догматизму; перехід 
від імперативних методів регулювання правового статусу до дис-
позитивних.

Водночас обмеження влади правами людини не повинно 
призводити до зменшення ролі держави як у сфері надання цим 
правам законодавчої форми, так і у сфері охорони цих прав та 
свобод1.
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У визначенні правового статусу особи мають значення не 
тільки закріплений за людиною фактичний обсяг прав і свобод, 
а й ті засади, принципи, на основі яких здійснюється користу-
вання цими правами і свободами, – їх рівність, невід’ємність, 
природність, гарантованість. Це є відповідним підґрунтям, 
основою здійснення будь-яких правових реформ у державі, не 
лише в сфері забезпечення прав і свобод людини, тому не слід 
плутати ці засади з елементами правового статусу і не слід їх від-
носити до його змісту.

Як слушно підкреслюється в юридичній літературі, «права 
людини – це мінімум загальносоціальних, загальнолюдських 
та загальнодемократичних вимог до правового та соціального 
становища кожної особи, реалізація яких повинна й може бути 
забезпечена в будь-якому суспільстві, незалежно від особливос-
тей його соціально-правової системи»2.

Категорія прав людини діє виключно у стосунках між люди-
ною і владою. Права людини – це межі влади. Вони визначають 
ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада (держава) не може 
втручатись, і ті обов’язки, які має держава щодо людини. Сто-
сунки між людиною і владою передбачають особливий характер: 
«...Концепція прав людини ґрунтується на трьох положеннях: 
по-перше, кожна влада обмежена; по-друге, кожна людина має 
свій автономний світ, втручатися в який не може жодна сила; 
по-третє, кожна людина, захищаючи свої права, може висунути 
претензії до держави»3.

З огляду на це важливим аспектом взаємодії людини і держа-
ви є відповідальність останньої.

Як наголошує О. Богінич, тема відповідальності влади перед 
суспільством є надзвичайно актуальною, особливо в контексті 
природних прав людини. Так, людина від народження наділе-
на свободою, яка виявляється у різних сферах її життєдіяльнос-
ті: фізичній, політичній, економічній, соціальній. У політич-
ній сфері це, наприклад, свобода об’єднання у різні асоціації. 
Людина за своєю волею може набути громадянство певної кра-
їни, а також вийти з нього. Реалізуючи це своє право і набува-
ючи прав громадянина тієї чи іншої країни, людина одночасно 
отримує право вимагати від влади, якій вона делегувала певні 
повноваження, притягати до відповідальності винних осіб за 
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невиконання своїх обов’язків. Незважаючи на те, що у Консти-
туції України народ, тобто добровільне об’єднання громадян, 
визнаний єдиним джерелом влади, він фактично усунутий від 
можливості такого контролю. 

Ще один момент, на який звертає увагу вчений у даному кон-
тексті: дотримання такого природного права, як свобода думки 
і слова, вільне вираження своїх поглядів, право на свободу сві-
тогляду та віросповідання (ст. 34, 35 Конституції України). Про-
блема може виникати у випадку обмеження права на критику 
влади, що завжди призводить до порушення прав громадян. 
Практика функціонування політичних режимів фашистської 
Німеччини або радянської держави за часів сталінського тота-
літаризму красномовно це підтверджує. Політична дійсність 
України, на жаль, також свідчить про певні факти цензури з 
боку органів державної влади відносно окремих засобів масової 
інформації4.

У даному аспекті варто порушувати питання про відповідаль-
ність держави перед особою, яке може розглядатися, зокрема, 
крізь призму обмеження державної влади. Так, в юридичній 
науці відзначається, що органи публічної влади та їх посадові 
особи повинні піддаватися заходам юридичної відповідально-
сті у випадку скоєння ними правопорушень таких двох катего-
рій: 1) у випадку прямого порушення норм Конституції і поло-
жень інших нормативних правових актів; 2) у випадку оцінки 
їх діяльності як неякісної (неналежне виконання повноважень, 
що спричинило несприятливі результати з позиції доцільності). 
При цьому може бути застосована не лише політична, а й кримі-
нальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність5.

Правова держава має передбачати такі процедури, які мають 
за мету притягнення принаймні до політичної відповідальності 
усіх представників вищих ешелонів влади. Зокрема, необхідно 
встановлювати критерії оцінки діяльності органів державної 
влади, механізми усунення від влади тих високопосадовців, 
діяльність яких призвела до погіршення життя як суспільства, 
так і окремої людини.

Наприклад, в Україні та інших пострадянських країнах 
одним із видів політичної відповідальності є імпічмент Прези-
дента. У конституціях цих країн наводиться перелік підстав, за 
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яких глава держави може бути усунений з поста: державна зрада, 
тяжкі злочини, грубі порушення конституції, порушення прися-
ги. Так, у Молдові Президент може бути усунений з поста двома 
третинами голосів депутатів парламенту у випадку вчинення 
тяжкого злочину і порушення тим самим Конституції. Водночас 
не пізніше, ніж у 30-денний термін, має бути проведений рефе-
рендум з даного питання6.

Аналіз вітчизняного законодавства свідчить про те, що прак-
тично всі норми, які регулюють правовий статус людини, забез-
печені санкціями. Водночас положення щодо відповідальності 
держави та її органів перед особою часто або відсутні, або міс-
тять посилання на норму у вигляді такого неконкретного фор-
мулювання, як «настає відповідальність відповідно до законо-
давства». При цьому такого закону, який передбачав би конкрет-
ний вид відповідальності, може взагалі не існувати. Вітчизняне 
законодавство переповнене такими «відсилками», які фактично 
показують відсутність відповідальності, у той час як практика 
багатьох зарубіжних країн свідчить про реальне існування юри-
дичної, політичної, моральної відповідальності державної влади 
перед особою та суспільством.

Державні органи у своїй діяльності зобов’язані керуватися 
нормами права, не мають права їх порушувати і повинні нести 
відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

На жаль, в Україні відсутній ефективний, чітко відпрацьова-
ний механізм, який би дозволив як суспільству, так і конкретній 
особі притягти державну владу до відповідальності за спричине-
ну шкоду7.

У такому разі ми маємо посилатися на основні принципи 
правової держави, яка характеризується, зокрема, якістю закону, 
який має бути справедливим, гуманним, закріплювати невід’єм-
ні природні права кожної людини: право на життя, свободу, осо-
бисту недоторканість. Отже, держава має визнавати автономію 
особи, захищати, охороняти від свавілля права людини, які є 
ядром усієї правової системи. Закони та інші нормативні акти, 
які видає держава, мають узгоджуюватися з правами людини і 
підпорядковатися принципу їх непорушності. Саме тому непо-
рушність прав людини, її честі й гідності, її інтересів, їх охорона 
і гарантування – один із принципів правової держави8. 
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Розбудова правової держави в Україні потребує виконання 
певних завдань у сфері прав і свобод людини. Основними такими 
завданнями, зокрема, є: а) створення системи механізмів та про-
цедур, що гарантують суб’єктивні права на основі об’єктивного, 
заснованого на праві, порядку державної діяльності; б) створен-
ня такого механізму взаємодії держави і влади, за якого людина є 
рівноправним партнером держави; в) встановлення відповідаль-
ності посадових осіб за неефективне гарантування прав люди-
ни; г) підвищення ролі держави як засобу забезпечення загаль-
носоціальних функцій у суспільстві; д) підвищення ролі судових 
органів та Конституційного Суду тощо9.

У даному контексті має відбуватися переосмислення специ-
фіки втілення концепції природного права в умовах перехідного 
періоду. Концепція та породжуваний нею принцип взаємної від-
повідальності держави, суспільства і особи сприяють узгоджен-
ню ідеї сильної державності із принципами самоцінності, свобо-
ди й недоторканності особи. Це сприяє подоланню відчуженості 
між державою, особою і суспільством як колективною множи-
ною суб’єктів, що його утворюють.

Отже, у правовій державі має панувати право, а не інтереси 
осіб, у чиїх руках перебуває влада, що є вираженням принципу 
верховенства права. 

Виходячи із такої ролі права, соціально змістовними ознаками 
правової держави можна назвати: 1) закріплення в Конституції 
та інших законах основних прав людини; 2) верховенство права 
і правових законів над підзаконними нормативними актами, 
політичною і фізичною силою держави і її органів; 3) панування 
у суспільному і державному житті законів, які виражають волю 
більшості або всього населення країни, втілюючи при цьому 
основні загальнолюдські цінності та ідеали; 4) врегулювання 
відносин між особою і державою на основі загально-дозволено-
го підходу, принципу «громадянину дозволено робити все, що 
не заборонено законом, а державі і її чиновникам – лише те, 
що дозволено»; 5) взаємоповага і взаємовідповідальність особи і 
держави; 6) притаманна усім громадянам висока культура права, 
зокрема їх обізнаність з життєво необхідними юридичними нор-
мами, а також уміння і навички їх використання у практичному 
житті. 
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Академік Н. Оніщенко акцентує увагу на конкретних, першо-
чергових заходах, які держава має забезпечувати стосовно своїх 
громадян задля уникнення протиріч. Так, соціальна, правова 
держава покликана: 1) забезпечити встановлену соціальною 
політикою стабільність громадянської згоди шляхом проголо-
шення, реалізації й охорони соціально-правових умов для сти-
мулювання активної частини населення на продуктивну працю 
як основу особистого добробуту; 2) підтримання оптимального 
співвідношення між прибутками працездатної частини суспіль-
ства та непрацездатними громадянами; 3) надання адресної 
соціальної підтримки; 4) скорочення та обмеження масштабів 
зубожіння; стримування безробіття; 5) забезпечення прожитко-
вого мінімуму громадян10. 

У свою чергу, О. Львова в процесі аналізу окремих проблем 
діалогу суспільства та держави наголошує як на позитивних, 
так і на негативних моментах. Серед позитивних слід назвати 
наступне: українське суспільство вийшло на більш високий 
рівень самоорганізації та активного прояву правової і політич-
ної свідомості; шляхом демократичного обговорення найваж-
ливіших проблем суспільного і державного життя формується 
чітка громадянська позиція, яка відповідним чином доводить-
ся до відома органів державної влади; відбувається зміщення 
пріоритетів з інтересів держави на інтереси особи і суспільства 
та ін. 

Негативними факторами з огляду на вищевикладене є пере-
дусім такі: недосконалість законодавства в питаннях регулю-
вання проблем щодо врахування суспільної думки з важливих 
питань суспільного і державного життя; парламентські слухання 
та народні обговорення мають, як правило, інформаційно-реко-
мендаційний характер і можуть бути не враховані законодавцем 
тощо11.

Водночас українське громадянське суспільство повинно 
отримати можливість розвиватися незалежно від державних 
процесів, спираючись на власний потенціал. Людина, як його 
складова, має усвідомити себе як мету й найвищу соціальну цін-
ність. У даному контексті зростає роль держави і громадянсько-
го суспільства щодо забезпечення прав людини, її честі, гідності 
та природного суверенітету. 
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Таким чином, основні аспекти взаємодії держави і людини 
перебувають у площині дотримання природних прав людини, 
фактичного визнання людини найвищою соціальною цінністю 
та пріоритету її інтересів над інтересами держави, удосконален-
ня механізму юридичної відповідальності держави перед особою 
за свою діяльність, правового моніторингу суспільної думки з 
важливих питань суспільного і державного життя тощо. 
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Chepulchenko Tetyana. State and man: the main aspects of interaction
In times of economic crisis, military conflict, problems of corruption in 

Ukraine there is a growing distrust of the people in power, which requires the 
increased attention of jurists to analyze the main aspects of human-state 
interaction. It is emphasized that the rule of law should be dominated by the 
right, not the interests of persons in whose hands the power is, which is an 
expression of the affirmation of the principle of the rule of law.

Human rights are a minimum of generally social, human and universal 
democratic requirements for the legal and social status of each person, the 
realization of which must and can be ensured in any society, regardless of the 
particularities of its social and legal system.

The category of human rights is valid only in relations between the 
individual and the authorities. Human rights are the limits of power. They 
define the sphere of human activity in which the state power cannot interfere 
and the duties which the state has towards the human being.

Public authorities are obliged to follow the rules of law in their activities, 
have no right to violate them, and must be held responsible for the failure to 
fulfill their obligations.

Unfortunately, Ukraine does not have a really well-functioning, well-
developed mechanism that would allow both the public and the individual to 
hold public authorities accountable for the harm they caused.
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Analysis of domestic legislation shows that virtually all the rules governing 
the legal status of a person are sanctioned. At the same time, the provisions on 
the liability of the state and its bodies to the person are often either absent, or 
they contain references to the norm in the form of such a non-specific 
formulation as «liability in accordance with the law».

The concept and the principle of mutual responsibility of the state, society 
and the individual to each other contribute to the harmonization of the idea of   
a strong strong statehood with the principles of self-worth, freedom and 
inviolability of the individual. This has a positive effect on attempts to overcome 
alienation between the state, the individual and society as a collective set of 
constituent entities.

The author comes to the conclusion that the main aspects of the interaction 
between the state and the person are in the plane of observing natural human 
rights, the fact that a person is recognized as the highest social value and the 
priority of interests over the interests of the state, improving the mechanism of 
legal responsibility in the face of one’s activities, the need for legal monitoring 
of public opinion on important issues of public and state life, etc.

Key words: responsibility, power, state, person, law, society.
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ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС1

Досліджуються прояви діяльності фізичної особи та її повноваження з 
ознаками організаційно-господарських за періоди держави та права старо-
давнього світу, середніх віків, Нового та Новітнього часу. Особлива увага 
приділяється таким фізичним особам, як скарбники, князі, бояри, війти, 
осаули, обозні, уповноважені з розкуркулення селян, народні комісари, голови 
органів господарського керівництва.

Ключові слова: історія, фізична особа, організаційно-господарські повно-
важення. 

Kukharchuk Anastasiia. An individual as a subject of organizational and 
economic powers: historical and legal aspect

The article is devoted to the analysis of the history of becoming an individual as 
a subject of organizational and economic powers. Manifestations of activity of an 
individual and her authority with the features of organizational and economic for 
the periods of the state and the law of the ancient world, the Middle Ages, new and 
modern times are investigated. Particular attention is paid to such individuals as 
treasurers, princes, boyars, captains, empowered to disperse peasants, 
commissioners, heads of bodies of economic management.

Key words: history, an individual, organizational and economic powers. 
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Роль органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, юридичних осіб у регулюванні господарської діяльності 
та в організації і забезпеченні функціонування сектора еконо-
міки визначалася багатьма науковцями, проте роль фізичної 
особи – ні. Фізична особа може наділятися не лише владними 
повноваженнями, а й організаційно-господарськими, які доз-
воляють їй управляти господарською діяльністю та регулювати 
її за наявності для цього правових підстав та фактичних мож-
ливостей. Відповідно при дослідженні правовідносин за участі 
фізичних осіб як суб’єктів організаційно-господарських повно-
важень треба враховувати надбання різних підходів щодо їх 
становлення. Отримання необхідних знань для усвідомлення 
сутності поняття «фізична особа – суб’єкт організаційно-госпо-
дарських повноважень» можливе лише за умови встановлення 
зв’язку між правовим життям різних поколінь та обґрунтування 
правової спадщини організаційно-господарських повноважень.

Історію становлення організаційно-господарських повно-
важень та суб’єктів, які ними наділені, вивчали І. М. Кравець, 
B. В. Лаптев, С. М. Грудницька, О. М. Вінник, О. П. Віхров. 
Однак серед науковців не існує єдиного підходу щодо виникнен-
ня та становлення організаційно-господарських повноважень, 
а організаційно-господарські повноваження фізичної особи як 
особливого суб’єкта взагалі не були предметом їх дослідження.

В юридичній літературі немає єдиної думки з приводу того, 
де шукати джерела поняття «суб’єкт права»1, вже не говорячи 
про фізичну особу. Виділяють такі періоди розвитку уявлень 
про право, в яких прослідковується формування та розвиток 
суб’єкта права, а відповідно фізичної особи як суб’єкта, наді-
леного повноваженнями з ознаками організаційно-господар-
ських: 1) період держави та права стародавнього світу (IV тис. 
до н. е. – сер. І тис. н. е., 2) середніх віків (сер. І тис. н. е. – ХVII – 
ХVIII ст.), 3) Нового (ХVII – ХVIII ст. – поч. ХХ ст.)2 та Новіт-
нього часу (з 1917 р., й на думку одних істориків, триває досі, 
або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х - на початку 
90-х рр. ХХ ст.)3.

У період держави та права стародавнього світу, що характе-
ризується рабовласництвом взагалі не існувало спеціального 
терміна, якій міг би визначити поняття «фізична особа». Вико-
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ристовувалися різні терміни, зокрема homo – людина. Але цей 
термін застосовувався як щодо вільної людини, так і раба, поза-
як він не усоблював юридичний зміст категорії «суб’єкт»4.

Починаючи з права володіти власністю та з появою інте-
граційних процесів у економіці поступово розвивалася сфера 
повноважень з ознаками організаційно-господарських5. За часів 
розвитку Стародавнього Риму почали створюватися нові корпо-
рації, серед яких необхідно відзначити collegia publicanorum – 
об’єднання підприємців, які брали на відкуп державні доходи й 
управляли на основі договорів державними маєтками, володіли 
значним майном. Однак майно це розглядалося стародавнім 
правом або як таке, що належало кожному з його учасників у 
визначеній частці, або як майно, що належить одному з учас-
ників – скарбнику, що вів справи корпорації і був відповідаль-
ний перед його членами6. Cтосовно скарбника можна говорити 
про наявність у тій чи іншій мірі організованості з визначеною 
метою – об’єднання майна, задля забезпечення чого він пови-
нен був мати повноваження з ознаками організаційно-госпо-
дарських.

Занепад Римської імперії призвів до поділу держави між відо-
кремленими феодальними правителями, що характерно для 
наступного періоду становлення повноважень з ознаками орга-
нізаційно-господарських – середніх віків. На зміну імперській 
ідеології прийшла система, яка приділяла багато уваги колек-
тивним правам аристократії. У феодальній Європі був пошире-
ний тип свавільного, некерованого правителя. Причиною цього 
була відсутність представницьких органів управління, процеду-
ри колективних рішень, політичної культури громадянського 
суспільства7. 

Важливий етап становлення суб’єктів, що здійснювали пов-
новаження з ознаками організаційно-господарських, період 
існування Київської Русі, де основою життєвого устрою були 
громади8. Громаду очолював староста, при якому була громад-
ська рада – «добрі люди», які разом відали основними справами, 
сплатою податків тощо.

Особливе місце в державному устрої Київської Русі посідали 
бояри, які були правлячою елітою суспільства. Цим прошарком 
фізичних осіб, наділеними повноваженнями з ознаками органі-
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заційно-господарських, стали торговці, колишня племінна вер-
хівка та частина дружини. На відміну від Європи, багата еліта 
Русі (бояри) брала активну участь у торгових зносинах з іншими 
державами9. Чітке розділення сільського господарства та ремес-
ла, надлишок виробництва та активність руської знаті сприяли 
не лише утвердженню торгівлі як важливої галузі економіки Русі, 
а й формуванню повноважень з ознаками організаційно-госпо-
дарських. Необхідно також зазначити, що, крім впливу князя 
та бояр, важливим рушієм в частині управління суспільством та 
господарськими процесами мали містяни, які вирішували важ-
ливі справи громади10.

Тобто за часів існування Київської Русі повноваженнями 
з ознаками організаційно-господарських були наділені такі 
фізичні особи, як князі, бояри, старости, містяни та інші особи, 
які брали активну участь в управлінні як суспільством у цілому, 
так і окремими його прошарками. 

Із занепадом Києва як політичного центру руської, а відтак 
протоукраїнської, культури зростає інша держава – Велике кня-
зівство Литовське, де повноваження з ознаками організацій-
но-господарських характерні як для періоду середніх віків, так 
і Нового часу. Після входження українських земель до складу 
Великого князівства Литовського суб’єкти, наділені повнова-
женнями з ознаками організаційно-господарських відносно 
власності територіальних громад, визначалися залежно від того, 
до якої категорії міст належав той чи інший населений пункт. 
У великокнязівських містах створювалася старостинська адмі-
ністрація, яку очолював староста, призначений державною вла-
дою; а у містах, що перебували у приватній або церковній влас-
ності, створювалася замкова адміністрація, яку очолював при-
значений власником помісник (урядник, тіун)8.

Особливу роль відіграли Литовські Статути, в яких були 
визначені основні повноваження великого князя, який імену-
вався господарем. Господар керував діяльністю не лише найви-
щих органів влади, а й усім господарством, на нього покладався 
обов’язок не передавати магнатам і нікому іншому шляхту, бояр, 
їх маєтків і людей11. 

Державним органом стає вальний (загальний) сейм. Він 
зародився на основі існуючих раніше панів-ради як дорадчого 
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органу Великого князя, що за привілеєм 1482 р. вирішував дер-
жавні справи за порадою панів-радників. Цими радниками були 
фізичні особи – удільні князі, бояри, магнати, церковні ієрархи, 
представники шляхти, які мали право, зокрема, обирати госпо-
даря. Для управління місцевими справами обирали війта. На 
посаду війта рекомендувався чоловік, за характером непідкуп-
ний, який призначався за вибором підлеглих. Йому покладено 
було в обов’язок і надано право здійснювати управління у вій-
товстві, з «розпорядження урядового людей на роботу виганя-
ти». Війт щотижнево видавав графік роботи для підданих коро-
ля, і ці повинності поширювалися на кожного селянина12. 

Важливе значення для розвитку організаційно-господар-
ських повноважень мало магдебурзьке право, що поширюєть-
ся на українські міста із середини XIV ст.13 Суть магдебурзько-
го права полягала у тому, що міське населення звільнялося від 
юрисдикції урядової адміністрації (феодалів, воєвод, намісни-
ків, ін.)14, запроваджувались органи міського самоврядування, 
відповідно виникали нові суб’єкти з повноваженнями з ознака-
ми організаційно-господарських.

Так, до складу громади входили такі фізичні особи, як 
міщани – жителі міста, але лише ті, які мешкали поза межами 
земельної території, що належала єпископу чи княжому замкові. 
Міщани як нові суб’єкти з повноваженнями з ознаками органі-
заційно-господарських, набули права на вільну торгівлю, знач-
ну площу землі навколо міста на «вхід» у хазяйські лісові масиви 
і води (для випасу тварин, будівництва й опалення, полювання 
і рибальства)15. 

Наступним етапом становлення Української держави, коли 
відбулися зміни організаційно-правового характеру в госпо-
дарській сфері, є козацька дома. В цей період з’являються нові 
суб’єкти з повноваженнями, що мають ознаки організацій-
но-господарських, – Велика військова Рада та Генеральна Рада.

Важливо виділити таких фізичних осіб як суб’єктів, що здій-
снювали повноваження з ознаками організаційно-господар-
ських: писар, обозний, суддя, осаул, банчужний та підскарбій, 
які разом складали Генеральну Раду. Найбільший обсяг повнова-
жень з ознаками організаційно-господарських мали обозний та 
осаул. Обозний відав обозом та артилерією. Під час військових 
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походів, як правило, виконував функції наказного гетьмана. До 
його відомства входили гарматні майстри, столяри, стельмахи, 
ковалі, тощо. Осаул виконував функції ведення козацьких реє-
стрів, спорядження військових оглядів, командування окреми-
ми підрозділами під час походів; командування охотницькими 
(найманими) полками, тощо16. 

Не можна не згадати, що під час козацької ради було прий-
нято «Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запо-
розького» – документ, що відіграв важливу роль у становленні 
та розвитку повноважень з ознаками організаційно-господар-
ських. Адже усі сфери суспільного життя були чітко розподілені, 
і керували ними різні особи, які були наділені різними повнова-
женнями17. Зокрема, Конституція Пилипа Орлика чітко випису-
вала повноваження гетьмана. Гетьман уповноважувався видава-
ти універсали, якими мав змушувати людей різного соціального 
і правового становища виконувати дії щодо забезпечення спіль-
ного громадського інтересу. При цьому Конституція Пилипа 
Орлика передбачала обмеження повноважень гетьмана органі-
зацією дорадчих органів. Скарбниця і майно підпорядковува-
лися генеральному підскарбію, який був членом Генеральної 
Ради. Генеральний підскарбій повинен був здійснювати регулю-
вання доходів та витрат з волі й схвалення гетьмана. Причому 
Конституція встановлювала вимоги до осіб, які претендували 
на зайняття даної посади. Це повинен бути «чоловік значний і 
заслужений, маєтний і порядний, який би сумлінно опікувався 
скарбницею, пильнував млинів і доходів та обертав їх на громад-
ські потреби, а не на власний зиск». Підскарбії зобов’язані були 
надавати щорічні звіти полковникам і старшині18. 

Таким чином, у періоди держави та права стародавнього світу, 
середніх віків, Нового часу держава брала на себе функції орга-
нізації господарського життя в країні, визначала й правила для 
осіб, що здійснювали господарську діяльність з метою отриман-
ня прибутку, встановлюючи для них певні вимоги та обтяження 
на користь держави (різноманітні податки, збори). Зазначені 
обставини зумовили виникнення нових об’єднань на принци-
пово нових засадах: на підставі не кровного споріднення, а віль-
ного волевиявлення для досягнення певної мети, в т. ч. госпо-
дарської. 
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Так, ще в стародавні часи функціонували своєрідні товари-
ства: а) за участі купців, що вели морську торгівлю, та їх пози-
чальників, які часто ставали компаньйонами власника судна; 
б) ремісників для спільного збуту товарів; в) земельні товари-
ства19. Саме такі форми об’єднань і стали підґрунтям виникнен-
ня в майбутньому господарських організацій сучасного типу, 
зокрема згадувані О.М. Вінник земельні товариства, чи товари-
ства селян, які сьогодні іменуються фермерськими товариства-
ми. Період становлення земельних товариств був доволі трива-
лим. І значний вплив на їх розвиток та повноваження з озна-
ками організаційно-господарських справила земська реформа 
Олександра ІІ, в результаті якої були утворені земства. Згідно з 
«Положенням про губернські і повітові земські установи» (1864) 
були створені губернські та повітові земські збори та земські 
управи20. Положення ділило виборців на три курії: землевласни-
ків усіх станів, городян – власників нерухомого майна в місті, 
членів сільських товариств21. Відповідно до такого поділу можна 
було чітко встановити повноваження з ознаками організацій-
но-господарських кожної з курій.

У зв’язку з важливістю селянського питання саме селянська 
реформа стала першою серед Великих реформ другої половини 
XIX ст. І хоча спочатку не можна було сказати, що селяни були 
наділені повноваженнями з ознаками організаційно-господар-
ських, проте згодом почала розвиватись організація селянського 
управління, селяни обиралися до органів місцевого самовряду-
вання22. Якщо спочатку основну частину земель купували гро-
мади і товариства, то згодом перевага опинилася на боці приват-
них селян-покупців23. 

 «Соціалістична перебудова» стала наслідком розкуркулення 
селянства. Спочатку селяни вважалися лише робочою силою 
задля задоволення інтересів держави. Рішення радянської 
влади провести колективізацію, що потягнуло за собою роз-
куркулення селянина та ліквідацію куркулів як класу, займає 
важливе місце в становленні повноважень з ознаками органі-
заційно-господарських24. Особливо повноваження з ознаками 
організаційно-господарських вирізнялися у фізичних осіб, які 
були уповноваженими здійснювати розкуркулення. Такі особи 
створювали відповідні комісії, проводили закриті наради міс-
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цевого керівництва, на яких визначали приблизну кількість 
куркулів, розподіляли територію району на дільниці й закрі-
плювали за ними уповноважених. До комісій звичайно при-
значали саме фізичних осіб, класово витриманих активістів із 
наймитів, незаможників, передових середняків-колгоспників, 
які повинні були забезпечувати пролетарське партійне керів-
ництво25.

Найбільш стрімко повноваження з ознаками організацій-
но-господарських розвивалися за часів існування СРСР, що стає 
підставою для аналізу останнього періоду – новітнього.

Найвищий орган державної влади – З’їзд Рад, вищий орган 
влади у періоди між з’їздами – Центральний Виконавчий Комі-
тет (ЦВК), вищий орган влади у період між сесіями ЦВК – Пре-
зидія ЦВК очолювали голови, які були наділені організацій-
но-господарськими повноваженнями26. Вищим виконавчим 
органом держави стала Рада Народних Комісарів (РНК). Голо-
ва Ради Народних Комісарів – назва посади керівника уряду. 
Народні комісари керували основними сферами суспільно-
го життя, до їх компетенції належали, зокрема, планування та 
встановлення основ народного господарства; транспорт; зв’я-
зок; бюджет; грошова та кредитна системи; встановлення засад 
землекористування та землеустрою. Тобто ці фізичні особи були 
наділені не лише владними повноваження, а й безпосередньо 
організаційно-господарськими27. 

Варто відзначити ще одного суб’єкта, що здійснював повно-
важення з ознаками організаційно-господарських – Раду Праці 
і Оборони СРСР при РНК СРСР. Очолював її голова, до повно-
важень якого належали: вжиття заходів для розвитку різних 
галузей народного господарства, заснування трестів загальносо-
юзного значення, затвердження статутів акціонерних товариств, 
що діяли на території СРСР28. 

Важливу роль в управлінні економікою СРСР відігравали 
функціональні органи господарського керівництва. Таким орга-
ном, наприклад, був Держпостач СРСР. Голова Держпостачу 
регулював матеріально-технічне забезпечення і збут продукції, 
для чого давав, у межах своєї компетенції, обов’язкові вказівки 
всім міністерствам, відомствам, підприємствам і організаціям29. 
Заступники Голови Держпостачу СРСР призначалися Радою 
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Міністрів СРСР. Розподіл обов’язків між заступниками Голови 
Держпостачу СРСР здійснював Голова Комітету30. 

Правовою основою для удосконалення державного управ-
ління економікою став Закон СРСР «Про державне підприєм-
ство (об’єднання)» від 30.06.1987 р. Закон закріпив правовий 
статус та види об’єднань, до числа яких були віднесені вироб-
ничі та науково-виробничі об’єднання. Законом передбачало-
ся значне посилення економічних методів управління, у тому 
числі між структурними підрозділами об’єднань, використан-
ня госпрозрахунку і самофінансування, яке здійснювалось 
керівниками31.

Також важливо відзначити Закон «Про підприємства в 
СРСР» від 04.06.1990 р.32 У ньому фізична особа, а саме гро-
мадянин, визначається як окремий суб’єкт, наділений повно-
важеннями з ознаками організаційно-господарських. Зокрема, 
згідно із статею 5 Закону СРСР «Про підприємства в СРСР» 
підприємство може створюватися, зокрема, за рішенням влас-
ника. Також у Законі визначено повноваження голови Ради 
(правління) підприємства та керівника підприємства, їх наді-
лено управлінськими повноваженнями щодо діяльності під-
приємства.

Отже, становлення окремих суб’єктів, що здійснювали пов-
новаження з ознаками організаційно-господарських, відбуло-
ся на ранніх етапах розвитку суспільства, оскільки його члени 
потребували організації їх господарської діяльності. Суб’єкти, 
що здійснювали повноваження з ознаками організаційно-гос-
подарських, існували на усіх етапах формування повноважень 
з ознаками організаційно-господарських, а особливо в період 
новітнього часу. Так, повноваженнями з ознаками організацій-
но-господарських були наділені князі, старости, бояри, війта, 
містяни, осаули, обозні, уповноважені з розкуркулення селян, 
народні комісари, голови органів господарського управління 
тощо. При цьому основна маса повноважень з ознаками органі-
заційно-господарських була зосереджена у осіб, які на сьогодні 
іменуються службовими, тобто представників органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 



42 Держава і право � Випуск 86

1. Ченцов Н.В. Римское частное право: учеб. пособие. Тверь: Тверской 
государственный университет, 1995. С. 26. 2. Хрестоматия по всеобщей 
истории государства и права: учебн. пособ. / под ред З. М. Черниловского; 
сост. В. Н. Садиков. Москва, 1994. С. 405–413. 3. Сич О. І., Мінаєв А. В. 
Новітня історія: зміст поняття та хронологічні межі (науковий семінар 
кафедри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р). Історична 
панорама: збірник наукових статей ЧНУ. Чернівці: Чернівецький нац. 
ун-т, 2012. Вип. 15. С. 145-151. 4. Санфилиппо Чезаре. Курс римского 
частного права: учебник / под ред. Д. В. Дождева. Москва: БЕК, 2000. 
С. 38. 5. Грудницька С. М., Деревянко Б.В. Економіко-правові питання 
формування та діяльності промислово-фінансових груп (історичний 
аспект). Підприємництво, господарство і право. 2004. № 6. С. 3. 
6. Хвостів В. М. Система римського права. Москва: Вильде, 1908. С. 118-
120. 7. Пантелейчук І. В. Трансформація іміджу органів державної влади: 
історичний аспект. Державне управління: теорія та практика. 2008. № 2. 
С. 5. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej8/ doc_pdf/pantelejchuk. pdf. 
8. Козюра І. В., Лебединська О.Ю. Місцеве самоврядування в Україні 
(становлення та еволюція). Ужгород: Патент, 2003. С.16, С. 20. 9. Історія 
України: навч. посіб. для студентів технічних спеціальностей / під заг. 
ред. С. П. Донченко. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – С. 26. 10. Історія 
України від найдавніших часів до сьогодення: збірник документів і мате-
ріалів / за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. Київ; Чернівці, 2008. С. 122. 
11. Статути Великого князівства Литовського. У 3 т. Т. III Статут 
Великого князівства Литовського 1588 року. У 2 кн. Кн. 2 / за ред. 
С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 
2004. С. 85-86, С. 373. 12. Статут про наділи господаря короля Й. М. у 
всьому Великому князівстві Литовському року 1557 квітня 1 (Статут на 
волоки). Історія держави і права України: хрестоматія. Київ: Ін. Юре, 
1996. С. 52-63. 13. Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в 
Україні (ХVІ – початок ХVІІ ст.). Львів: Афіша, 2002. С. 85. 14. Грицяк І. 
Місцеве самоврядування України в історії та сучасності. Вісник УАДУ при 
Президентові України. 1996. № 1. С. 59-60. 15. Камінська Н. В. Місцеве 
самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: 
навч. посіб. Київ: КНТ, 2010. С. 70. 16. Киричук В.В., Тимцуник В.Т. 
Історія державного управління в Україні. Київ, 2001. С. 71. 17. Перша 
Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. Київ: ВЕСЕЛКА, 
1994 с. С. 7-9. 18.  Голосніченко Д. І. Теорія: вітчизняний та зарубіжний 
досвід їх формування: монографія. Київ: Видавець Голосніченко А. М., 
2009. С. 95. 19.  Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.; 2-е вид., 
змін. та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 
2008. С. 6. 20.  Высочайше утвержденное Положение о губернских и уезд-
ных земских учреждениях. Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание второе. Санкт-Петербург, 1864. Т. 39. Ч. 1. № 40457.URL: 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html. 21. Гільченко Л.В. З історії 
становлення місцевого самоврядування в Росії. Наука в Україні. 1996 . 
№ 5. С. 93. 22. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2 т. / 



43Частина 1 � Юридичні науки

В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін.; за ред. В.Я. Тація, 
А.Й. Рогожина. Т. 1. Київ, 2000. С. 247. 23. Матеріали симпозіуму з проб-
лем аграрної історії / НАН України; Ін-т історії України [С.В. Кульчицький 
(відп. ред.), М. І. Бушин (уклад.), А. Г. Морозов (уклад.). Київ, 1996. Ч. 1. 
С. 7. 24. Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітар-
ного режиму (1917–1927 рр.); Нац. акад. наук України, Ін-т історії 
України. Київ, 2000. С. 12. 25. Слинько І. І. Соціалістична перебудова і 
технічна реконструкція сільського господарства України (1927–1932 рр.). 
Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. С. 187. 26. Історія держави і права України. 
У 2 ч.; ч. 2 / за ред. А. Й. Рогожина. Київ: Ін Юре, 1996. С. 244. 27. Декрет 
Всеросійського центрального виконавчого комітету і Ради народних 
комісарів про Вищу раду народного господарства від 01.12.1917 р. 
Национализация промышленности и организации социалистического про-
изводства в Петрограде (1917-1920 гг.): Документы и материалы [ред. 
А.В. Венедиктов]. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. Т. 1. 
С. 7. 28. Кантарович Я. А. Правовые основы хозяйственного строя СССР. 
А.: Наука и Школа, Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева, 1925. 
С. 168. 29. Теоретические проблемы хозяйственного права / ред. 
B.В. Лаптев. Москва: Наука, 1975. С. 102. 30. РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОСТАНОВА від 20 червня 1985 р. № 244 Київ Про 
затвердження Положення про Державний комітет Української РСР по 
виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства Постанова 
втратила чинність (згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР 
від 20 червня 1989 року № 166). 31.  Хозяйственное законодательство / 
ред. Г. С. Гуревич. Москва: Юридическая литература, 1990. С. 73. 32. Про 
під приємства в СРСР: Закон Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік № 1529-I від 04.06.1990 р. 

References
1. Chencov N.V. Rimskoe chastnoe pravo. Uchebnoe posobie. Tver: 

Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 1995. S. 26. 2. Hrestomatiya po vseobshej 
istorii gosudarstva i prava: uchebn. posob. / pod red Z. M. Chernilovskogo; sost. 
V. N. Sadikov. Moskva, 1994. S. 405–413. 3. Sich O. I., Minayev A. V. Novitnya 
istoriya: zmist ponyattya ta hronologichni mezhi (naukovij seminar kafedri 
istoriyi novogo ta novitnogo chasu, 9 zhovtnya 2012 r). Istorichna panorama: 
Zbirnik naukovih statej ChNU. Specialnist «Istoriya». Chernivci: Cherniveckij 
nac. un-t, 2012. Vip. 15. S. 145-151. 4. Sanfilippo Chezare. Kurs rimskogo 
chastnogo prava: Uchebnik / Pod red. D. V. Dozhdeva. Mockva.: BeK, 2000. 
S. 38. 5. Hrudnytska S. M., B.V. Derevianko. ekonomiko-pravovi pytannia 
formuvannia ta diialnosti promyslovo-finansovykh hrup (istorychnyi aspekt). 
Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2004. № 6. S. 3. 6. Hvostiv V. M. 
Sistema rimskogo prava. Moskva: Vilde, 1908. S. 118-120. 7. Pantelejchuk I. V. 
Transformaciya imidzhu organiv derzhavnoyi vladi: istorichnij aspekt. 
Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktik. 2008. № 2. S. 5. – URL: http://www.
academy.gov.ua/ej/ej8/ doc_pdf/pantelejchuk. pdf 8. Koziura I. V., 
Lebedynska O. Ya. Mistseve samovriaduvannia v Ukraini (stanovlennia ta 
evoliutsiia). Uzhhorod: Patent, 2003. S.16, S. 20. 9. Istoriia Ukrainy: navchalnyi 



44 Держава і право � Випуск 86

posibnyk dlia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei / pid zah. redaktsiieiu 
doktora istorychnykh nauk, profesora S. P. Donchenko. Dniprodzerzhynsk: 
DDTU, 2015. S. 26. 10. Istoriia Ukrainy vid naidavnishykh chasiv do 
sohodennia. Zbirnyk dokumentiv i materialiv / Za zah. red. A.P. Kotsura, 
N.V. Teres. Kyiv; Chernivtsi, 2008. S. 122. 11. Statuty Velykoho kniazivstva 
Lytovskoho: U 3 t. T. III. Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku: U 
2 kn. Kn. 2 / Za red. S. Kivalova, P. Muzychenka, A. Pankova. Odesa: 
Yurydychna literatura, 2004. S. 85-86, S. 373. 12. Statut pro nadily hospodaria 
korolia Y. M. u vsomu Velykomu kniazivstvi Lytovskomu roku 1557 kvitnia 1 
(Statut na voloky). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: khrestomatiia. Kyiv: In. 
Yure, 1996. S. 52-63. 13. Hoshko T. D. Narysy z istorii mahdeburzkoho prava 
v Ukraini (KhVI – pochatok KhVII st.). Lviv: Afisha, 2002. – S. 85. 
14. Hrytsiak I. Mistseve samovriaduvannia Ukrainy v istorii ta suchasnosti. 
Visnyk UADU pry Prezydentovi Ukrainy. 1996. № 1. S. 59–60. 15. Kaminska N. 
V. Mistseve samovriaduvannia: teoretyko-istorychnyi i porivnialno-pravovyi 
analiz: navch. posib. Kyiv: KNT, 2010. S. 70. 16. Kyrychuk V.V., Tymtsunyk 
V.T. Istoriia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini. Kyiv, 2001. S. 71. 17. Persha 
Konstytutsiia Ukrainy hetmana Pylypa Orlyka. 1710 r. Kyiv: VeSeLKA, 1994 
s. S. 7-9. 18. Holosnichenko D. I. Teoriia: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid 
yikh formuvannia: monohrafiia. Kyiv: Vydavets Holosnichenko A. M., 2009. 
S. 95. 19. Vinnyk O.M. Hospodarske pravo: navchalnyi posibnyk. 2-e vyd., 
zmin. ta dop. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist», 2008. 
S. 6. 20. Vыsochaishe utverzhdennoe Polozhenye o hubernskykh y uezdnыkh 
zemskykh uchrezhdenyiakh. Polnoe sobranye zakonov Rossyiskoi ymperyy. 
Sobranye vtoroe. SPb, 1864. T. 39. Ch. 1. № 40457. Rezhym dostupu: http://
www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html. 21. Hilchenko L.V. Z istorii stanovlennia 
mistsevoho samovriaduvannia v Rosii. Nauka v Ukrainy. 1996. № 5. S. 93. 
22. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Akademichnyi kurs: u 2t. / V.D. 
Honcharenko, A.I. Rohozhyn, O.D. Sviatotskyi ta in.; Za red. V.Ia. Tatsiia, 
A.I. Rohozhyna. T. 1. K., 2000. S. 247. 23. Materialy sympoziumu z problem 
ahrarnoi istorii / NAN Ukrainy; In-t istorii Ukrainy [S. V. Kulchytskyi (vidp. 
red.), M. I. Bushyn (uklad.), A. H. Morozov (uklad.). Kyiv, 1996. Ch. 1. S. 7. 
24. Hanzha O. I. Ukrainske selianstvo v period stanovlennia totalitarnoho 
rezhymu (1917–1927 rr.); Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv, 
2000. S. 12. 25. Slynko I. I. Sotsialistychna perebudova i tekhnichna 
rekonstruktsiia silskoho hospodarstva Ukrainy (1927–1932 rr.). Kyiv: Vyd-vo 
AN URSR, 1961. S. 187. 26. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: u 2 ch.; ch. 2 / 
za red. A. Y. Rohozhyna. Kyiv: In Yure, 1996. S. 244. 27. Dekret Vserosiiskoho 
tsentralnoho vykonavchoho komitetu i Rady narodnykh komisariv pro Vyshchu 
radu narod¬noho hospodarstva vid 01.12.1917 r. Natsyonalyzatsyia 
promyshlennosty y orhanyzatsyy sotsyalystycheskoho proyzvodstva v Petrohrade 
(1917-1920 hh.): Dokumenty y materyaly [red. A. V. Venedyktov]. Leningrad: 
Yzdatelstvo Lenynhradskoho unyversyteta, 1958. T. 1. S. 7. 28. Kantarovych Ya. 
A. Pravovyie osnovy khoziaistvennoho stroia SSSR. A.: Nauka y Shkola, Hos. 
uch.-prakt. shk.-typ. ym. tov. Alekseeva, 1925. S. 168. 29. Teoretycheskyie 
problemy khoziaistvennoho prava / red. B. V. Laptev. Moskva: Nauka, 1975. 



45Частина 1 � Юридичні науки

S. 102. 30. RADA MINISTRIV UKRAINSKOI RSR POSTANOVA vid 20 
chervnia 1985 r. № 244 Kyiv Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi 
komitet Ukrainskoi RSR po vyrobnycho-tekhnichnomu zabezpechenniu 
silskoho hospodarstva Postanova vtratyla chynnist (zghidno z postanovoiu Rady 
Ministriv Ukrainskoi RSR vid 20 chervnia 1989 roku N 166). 31. Khoziaistvennoe 
zakonodatelstvo / red. H. S. Hurevych. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 
1990. S. 73. 32. Pro pidpryiemstva v SRSR: Zakon Soiuzu Radianskykh 
Sotsialistychnykh Respublik № 1529-I vid 04.06.1990 r.

Kukharchuk Anastasiia. An individual as a subject of organizational and 
economic powers: historical and legal aspect

Starting from the right to have property and with the advent of integration 
processes in the economy, the sphere of powers with the features of organizational 
and economic began to develop. An important stage in the formation of 
individuals, which exercised powers with the features of organizational and 
economic is characteristic of the period of state and law of the ancient world, 
middle ages, new and modern times.

During the development of Ancient Rome, new corporations were created 
in which the property of all participants was managed by the treasurer.

During the existence of the Kievan Rus, such individuals as princes, boyars 
and other individuals who took an active part in the management of societies as 
a whole and its separate strata were empowered with the organizational and 
economic attributes.

With the decline of Kyiv as a political center of the Russian, and therefore – 
anti-Ukrainian, culture, another state is growing. After the entry of Ukrainian 
lands into the Grand Duchy of Lithuania, the entities, which were empowered 
with attributes of organizational and economic ownership of territorial 
communities, were determined depending on which category of cities belonged 
to a particular settlement.

The next stage of formation of the Ukrainian state, with which came 
changes of the organizational and legal structure of the economic sphere, 
occurred on the basis of the principles for the period of formation of 
Zaporozhian Sich in the environment of the Cossacks. During this period, new 
entities with organizational and economic attributes emerged – the Grand 
Military Council and the General Council. The greatest amount of authority 
with the features of organizational and economic were possessed by the 
pallbearer and captain.

Due to the importance of the peasant question, it was the peasant reform 
that became the first of the Great Reforms of the second half of the nineteenth 
century. In particular, the powers with organizational and economic 
characteristics are differentiated among individuals who have been authorized 
to carry out dispersing peasants.

In the times of the USSR, the head of the Council of People’s Commissars, 
the head of the Council of Labor and Defense, the head of the State Supply, etc. 
were empowered with the features of organizational and economic.
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Thus, the formation of individual entities that exercised authority with the 
characteristics of organizational and economic, occurred in the early stages of 
development of society, since its members required the organization of their 
economic activity. The subjects exercising powers with organizational and 
economic attributes existed even during the existence of Ancient Rome, the 
Kievan Rus, the Grand Duchy of Lithuania, and Zaporozhian Sich, and 
especially during the formation of the USSR.

Key words: history, an individual, organizational and economic powers. 
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Україна обрала європейський шлях розвитку. Вона прагне 
набути повноправного членства в Європейському Союзі (ЄС), 
засадничі положення котрого, закріплені в його установчих 
документах, вимагають як від держав-членів, так і країн, котрі 
претендують стати членом ЄС, дотримуватися в країні принци-
пів демократії, захисту прав людини, утвердження верхо венства 
права, побудови правової держави. Досягти цього можна поряд 
з іншими заходами держави лише завдяки забезпеченню ефек-
тивного та якісного правосуддя, яке має відповідати кращим 
міжнародним і європейським стандартам. У цьому напрямі й 
має здійснюватися судова реформа в Україні відповідно до змін 
до Конституції (червень 2016 року). Тому вивчення і творче 
застосування міжнародних і європейських стандартів у сфері 
правосуддя загалом і щодо судової системи зокрема є актуаль-
ною проблемою. 

Провідні юридичні наукові установи і заклади вищої освіти 
(Національна академії правових наук України, Інститут дер-
жави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут 
законодавства Верховної Ради України та ін.) проблематиці 
судової реформи, в тому числі реформуванню судової системи 
в контексті її відповідності міжнародним і європейським стан-
дартам, приділяють значну увагу. А. Селіванов, О. Скрипнюк , 
Н. Оніщенко, М. Іншин у Відкритому листі–Зверненні до Пре-
зидента України констатують незадовільний стан здійснення 
судової реформи в Україні і пропонують для системного осмис-
лення змісту Конституції України проведення Першої Всеу-
країнської конференції вчених і практичних працівників та 
вироблення науково-практичних рекомендацій1. Здійснюють 
дослідження різних проблем судової реформи у контексті між-
народних стандартів, європейського досвіду Ю. Шемшучен-
ко, В. Бабкова, І. Кресіна, Р. Куйбіда, Л. Москвич, І. Назаров, 
Н. Пархоменко, О. Святоцький, К. Смирнова, О. Стрєльцова, 
О. Хотинська-Нор, О. Саленко та ін.2 Заслуговують на увагу 
найновіші статті з проблем європейського права, опуб ліковані 
в журналі «Право України» (головний редактор О.Д. Святоць-
кий), присвячені актуальній темі «Доктрини європейського 
права»3, координаторкої котрої є К. Смирнова4. Проте в цих 
працях вчені лише побічно розглядають окремі положення 



49Частина 1 � Юридичні науки

запропонованої проблеми, бо перед ними стояли інші дослід-
ницькі завдання. 

Вихідні, головні положення щодо здійснення правосуддя, і 
зокрема функціонування судових систем демократичних країн 
світу, закріплені в низці документів ООН, інституцій ЄС і Ради 
Європи. У зв’язку з набуттям чинності Лісабонського договору 
про ЄС і трансформацією його у самостійну організацію з між-
народною правосуб’єктністю (2009 р.) установчі документи ЄС, 
на нашу думку, набули міжнародного значення. 

Відповідно до принципу людиноцентризму міжнародні та 
європейські документи закріпили дуже важливі положення, 
згідно з якими правосуддя вимагає, щоб кожен мав право на 
справедливий і публічний розгляд його справи в компетентно-
му, незалежному та об’єктивному суді. Ці положення зафіксо-
вані в Загальній декларації прав людини (ст. 10), Міжнародно-
му пакті про громадянські й політичні права (ст. 14) та інших 
документах ООН. У Європейській Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, котра займає центральне 
місце в системі актів, що утверджують цінності демократичного 
суспільства, зазначається, що кожен має право на справедливий 
і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характе-
ру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення (ч. 1 ст. 6). Конвенція набу-
ла чинності 03.09.1953 р. та ратифікована Україною 11.09.1997 р. 
Отже, згідно з Конституцією України норми Конвенції є части-
ною національного законодавства України (ч. 1 ст. 9 Конститу-
ції)5 і їх потрібно виконувати.

 Проте для набуття такого права необхідно мати судовий 
орган, реальна незалежність котрого є запорукою права на спра-
ведливий суд, що гарантується згаданою ст. 6 Конвенції. Це сто-
сується всіх країн, в тому числі країн ЄС, членство в котрому 
прагне набути Україна. Згідно з Лісабонським договором Євро-
союз приєднався до Європейської Конвенції (ч. 2 ст. 6 договору 
про ЄС), а основоположні права, які гарантуються Конвенцією 
і які випливають з конституційних традицій, спільних для дер-
жав-членів, визнаються загальними принципами права Євро-
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союзу (ч. 3 ст. 6 договору про ЄС), в тому числі право на справед-
ливий та публічний суд. Таким чином, здійснення правосуддя 
в країнах має розглядається крізь призму захисту прав людини. 
У Договорі про функціонування ЄС стверджується, що нині 
«Союз є простором свободи, безпеки та правосуддя, де поважа-
ються основоположні права та різні правові традиції і правові 
системи держав-членів» ( ч. 1 ст. 67). 

Положення про необхідність забезпечення незалежності 
судових органів закріплені й у низці інших міжнародних і євро-
пейських документів . Так, в «Основних принципах незалеж-
ності судових органів», схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 
року, підкреслюється, що незалежність судових органів гаран-
тується державою і закріплюється в конституції або законах 
країни, що усі державні та інші установи зобов’язані поважати 
незалежність судових органів і дотримуватися її (п. 1 додатку)6. 
Щодо України зазначимо, що положення про судові органи 
зафіксовані в Конституції і законах України «Про судоустрій 
і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Консти-
туційний Суд України», «Про Вищий антикорупційний суд» 
тощо. Можна зауважити, що реформування судової системи 
України в основному здійснюється відповідно до внесених змін 
до Конституції та оновлених редакцій законодавчих актів. Так, 
у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» підкреслю-
ється: «Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або 
суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збиран-
ня, зберігання, використання і поширення інформації усно, 
письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або 
впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судо-
вих рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, 
установлену законом. Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримува-
тися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової 
влади» (ч. 3, 4 ст. 6)7. 

Проте реальне забезпечення незалежності судів і суддів в 
Україні є проблемою. Тому важливо знати і творчо застосовува-
ти світові та європейські стандарти з питання функціонування 
судової системи. У цьому зв’язку схвальним є видання збірки 



51Частина 1 � Юридичні науки

«Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства» 
(2015 р.). У ній містяться базові міжнародні й європейські доку-
менти щодо функціонування і судової системи, прийняті ООН 
та інституціями Ради Європи, ОБСЄ, Європейською комісією 
ефективності правосуддя, Консультативною радою європей-
ських суддів тощо. Окрім уже згаданих міжнародних і європей-
ських документів, у збірці зазначаються й Рекомендації щодо 
ефективного впровадження Основних принципів щодо неза-
лежності судових органів (схвалені резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН 44/162 від 15.12.1989 р.), Європейська хартія про 
статус суддів (Рада Європи, 1998 р.), Пояснювальна записка до 
Європейської хартії про статус суддів (10.07.1998 р.), Рекомен-
дація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи держа-
вам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’яз-
ки (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 17.11.2010 р.); 
Висновок №1 (2001) Консультативної ради європейських суд-
дів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів 
незалежності судової влади та незмінюваності суддів; Велика 
хартія суддів. Консультативна рада європейських суддів. Осно-
воположні принципи (прийнята 17.11.2010 р.); Доповідь Євро-
пейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 
комісії) «Європейські стандарти в сфері судочинства — система-
тичний огляд» (03.10.2008); Доповідь Європейської комісії «За 
демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо незалеж-
ності судової системи, частина І: незалежність суду (прийнята 
Венеціанською комісією 12-13.03.2010 р.); Київські Рекомен-
дації ОБСЄ щодо незалежності судової системи в країнах Схід-
ної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії (23-25.06. 
2010 р.); Монреальська універсальна декларація щодо незалеж-
ності правосуддя (Перша світова конференція щодо незалеж-
ності правосуддя( 1983 р.); Загальна (Універсальна) хартія судді 
(ухвалена 17.11.1999 р. Центральною Радою Міжнародної Асо-
ціації Суддів у Тайпеї (Тайвань) тощо. Дані документи поряд 
з іншими містять міжнародні і європейські базові стандарти у 
сфері судової системи, її побудови і функціонування, боротьби 
з корупцією в судовій системі, конкретні рекомендації щодо їх 
застосування в державах-членах і країнах, що претендують на 
вступ до ЄС тощо8. 
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Обравши європейські цінності свого розвитку і прагнучи 
набути членства у Європейському Союзі, Україна має адапту-
вати своє законодавство до законодавства ЄС, здійснити судо-
ву реформу, у тому числі судової системи, відповідно до нових 
вимог, котрі ставляться ЄС у контексті Лісабонського догово-
ру, котрому властиві риси конституції. Конституціоналізація 
права ЄС дає можливість використовувати норми цього права 
безпосередньо у національних правопорядках держав-чле-
нів і країн, що претендують на входження до нього, і зокрема 
України. Відповідно до Лісабонського договору враховуються 
зміни в структурі судової системи ЄС, у порядку її організації 
та правилах судочинства, перерозподілу юрисдикції між Судом 
ЄС і Загальним судом, згідно з яким Загальний суд ЄС став у 
межах ЄС Судом загальної юрисдикції. Відповідно до Догово-
ру про Європейський Союз структура Суду ЄС складається з 
Суду, Суду загальної юрисдикції та спеціалізованих судів (ч. 1 
ст. 19 договору)9. Детально їх правовий статус розкривається в 
Договорі про функціонування Європейського Союзу(Суд Євро-
пейського Союзу – секція 5)10 та в Статуті Суду Європейського 
Союзу (протокол № 3)11.

Проте в документах ЄС зазначаються лише загальні вимоги 
до судових органів деяких держав-членів цього співтовариства, 
його суддівського корпусу й дотримання ними прав громадян на 
судовий захист. У документах ЄС акцентується увага на необхід-
ності гарантувати дотримання кримінально-правових і проце-
суальних прав і свобод, основних принципів судового процесу: 
права на справедливий, публічний розгляд справи в розумний 
строк незалежним і безстороннім судом, встановленим зако-
ном; права на ефективне оскарження судового рішення; права 
на правову допомогу тощо. Водночас зауважимо, що подібний 
виклад загальних стандартів щодо судової системи у докумен-
тах ЄС фіксують й інші вчені. Так, у документах ЄС не завжди 
проглядаються конкретні рекомендації стосовно національних 
судових систем країн-членів, зокрема щодо кількості рівнів 
судової системи, чіткої кількості видів судів, в тому числі спеці-
алізованих12. 

Нині аналіз судових систем європейських країн здійснює 
Європейська комісія з питань ефективності правосуддя Ради 
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Європи (CePeJ) (складається з кваліфікованих експертів Ради 
47 країн-членів Європи). Вона, як експертна організація з питань 
ефективності функціонування юстиції в державах-членах Ради 
Європи, готує кожних два роки (з 2004 р.) звіти про судові сис-
теми в країнах Європи та ефективність і якість здійснення в них 
правосуддя. В останньому звіті «Системи правосуддя у Європі: 
ефективність та якість правосуддя – 2018 рік» Комісія нама-
гається оцінити функціонування судових систем у 45 держа-
вах-членах Ради Європи, в тому числі України. У звіті на основі 
аналітичного підходу, врахування пріоритетів та основних прин-
ципів Ради Європи висвітлюються актуальні питання функціо-
нування сучасних різних європейських судових систем, основні 
тенденції їх розвитку, загальні риси функціонування судів, зосе-
реджується увага на проблемних питаннях з метою підвищен-
ня якості та ефективності правосуддя. На основі порівняльного 
аналізу подано матеріал про бюджет судових систем, способи 
добору суддів, строки обіймання ними посади, підвищення їх 
кваліфікації, статус суддів та їх винагороди; організація роботи 
судів загальної юрисдикції і спеціалізованих судів; здійснен-
ня судочинства тощо. У даному звіті містяться останні ключові 
факти та аналітичні дані, котрі можна використати для оцінки 
стану судових систем та їх розвиток. Оцінюючи ефективність 
судових систем країн Європи, Комісія пропонує також практич-
ні інструменти та заходи, спрямовані на покращення обслугову-
вання населення. Вона дійшла загального висновку, що держави 
продовжують свої зусилля щодо глибшого розуміння та вдоско-
налення діяльності судів та контролю за дотриманням основних 
вимог, закріплених у ЄСПЛ щодо управління потоком справ і 
тривалості їх розгляду13. Матеріали звіту варті того, щоб пред-
ставники урядових і судових структур, органів прокуратури, 
адвокатури та юридичних закладів вищої освіти ознайомилися 
з позитивним досвідом європейських країн з питань правосуддя 
і використали його у діяльності з імплементації стандартів спра-
ведливого суду. 

Проте, враховуючи складність створення загальної, єди-
ної класифікації судових систем європейських країн, Комісія 
у своїх звітах про судові системи в країнах Європи та ефектив-
ність і якість правосуддя подає матеріали по країнах, розташовує 
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їх за абеткою і часто обмежується лише викладенням певного 
емпіричного матеріалу без конкретних рекомендаційних норм. 
Проаналізувавши створення в країнах Європи судових систем 
за різними критеріями (за географічним місцезнаходженням, як 
юридичних осіб тощо), різними повноваженнями тощо, Комісія 
дуже обережно ставиться до можливого поділу судових систем 
на певні типи або види, позаяк судові системи кожної країни 
суттєво відрізняються (п.4.1 «Судова організація» звіту)14. Так, 
у Великобританії діють три судові системи – окремо для Анг-
лії, Уельсу та Шотландії. Причому вони організовані на різних 
засадах і діють незалежно одна від іншої. Певні особливості 
властиві також судовим системам таких країн, як Німеччина, 
Франція, Іспанія, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, 
інших країн-членів ЄС та країн, які прагнуть стати членами ЄС, 
а також країн, які є членами Ради Європи15. 

 Різноманіття судових систем (не лише в країнах Європи, а 
й у світі) ставить перед Україною завдання чітко визначитися 
із своєю моделлю судової системи та її вдосконаленням. Нині 
в Україні за неодноразовим наполяганням Венеціанської комі-
сії здійснено перехід від чотирьохрівневої судової системи до 
трьохрівневої: вищі спеціалізовані суди трансформовано в під-
розділи Верховного Суду України. Згідно із внесеними змінами 
до Конституції і Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» (червень 2016 р.) судову систему становлять місцеві суди, 
апеляційні суди і Верховний Суд. Найвищим судом у системі 
судоустрою є Верховний Суд. А для розгляду окремих категорій 
справ у системі судоустрою створені вищі спеціалізовані суди: 
Вищий суд з питань інтелектуальної власності й Вищий анти-
корупційний суд як суди першої та апеляційної інстанції (ст. 17, 
31)16. Такий підхід до реформування системи судоустрою Укра-
їни схвалила ОБСЄ. У Висновку щодо Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» зазначається, що в цілому закон від-
повідає міжнародним стандартам. ОБСЄ вітала прагнення зако-
нодавця збільшити прозорість судової системи, а також сприяти 
оптимізації судоустрою, забезпечити сталість і єдність судової 
практики в Україні. Водночас вона звернула особливу увагу на 
можливі наслідки ліквідації діючих Верховного Суду України та 
вищих судів, на необхідність дотримання справедливого поряд-
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ку звільнення суддів, забезпечення розумного балансу між під-
звітністю та незалежністю суддів17.

 Важливими документами, де аналізуються питання судових 
систем країн Європи, є висновки Консультативної ради євро-
пейських суддів (КРЄС), котрі стали результатом консенсусу 
між усіма 47 державами–членами Ради Європи. Цінним для 
дослідників даної проблеми є офіційне видання «Documents of 
the Consultative Council of european Judges – Документи Кон-
сультативної ради європейських суддів», де містяться Велика 
хартія суддів (2010 р.) та 18 висновків КРЄС за 2001–2015 рр. 
Вони розгорнуто описують стандарти Ради Європи щодо функ-
ціонування судової влади та судової системи, враховують осо-
бливості національних судових систем та кращу європейську 
практику, характер відносин судової гілки влади із законодав-
чою і виконавчою гілками влади, адвокатами, прокурорами та 
суспільством у цілому, наголошують на стандартах незалежності 
судової влади та незмінюваності суддів, розкривають питання 
управління судами, принципи й норми професійної етики суд-
дів, підвищення їх кваліфікації, забезпечення права на справед-
ливий судовий розгляд у межах розумного строку, роль суддів у 
забезпеченні верховенства права та захисту прав людини, ефек-
тивного застосування норм міжнародного та європейського 
права, інформаційних технологій тощо18. 

 В останні роки Консультативна рада європейських суддів 
прийняла декілька нових висновків (що не увійшли до вище-
зазначеної збірки документів), положення котрих розвива-
ють конкретні питання правосуддя, в тому числі судових сис-
тем. Вони стосуються ролі голів судів (висновок № 19(2016) 
від 10.11.2016 р.), ролі судів у забезпеченні єдності застосуван-
ня закону (висновок № 20(2017) від 10.11.2017 р.), запобігання 
корупції серед суддів (висновок № 21 від 09.11.2018 р.) тощо19. 
Рекомендації цих висновків варті застосування у практичній 
діяльності в Україні. 

Отже, в міжнародних і європейських документах для Украї-
ни заслуговують на увагу передусім положення про необхідність 
гарантування кожному права на справедливий суд та забезпечен-
ня незалежності судів і суддів, що нині є серйозною проблемою. 
Важливо осмислити особливості нового правового статусу Суду 
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ЄС, його судової системи, оскільки Україна претендує на член-
ство в ЄС. При запозиченні кращого міжнародного і європей-
ського досвіду державній владі необхідно творчо застосовувати 
його з урахуванням особливостей своєї судової системи. Прак-
тика потребує розуміння глибинної суті тих чи інших міжна-
родних стандартів судової системи, кваліфікованих суддівських 
кадрів, які були б здатні утверджувати в Україні верховенство 
права в інтересах захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Цього необхідно дотримуватися при подальшому формуванні 
місцевих судів, Вищого суду з питань інтелектуальної власно-
сті, нових складів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Вищої ради правосуддя і Верховного Суду, гарантувати кожному 
право на справедливий суд, забезпечувати незалежність судів, 
виконання їх рішень, реально боротися з корупцією в судовій 
системі тощо. Така робота має проводитися компетентно як у 
сфері законодавства, так і на практиці.
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Rudyk Petro. On the basic international legal and European standards in the 
sphere of functioning of the judicial system at the present stage

To acquire membership in the european Union (eU), Ukraine must build 
a state of law. And for this it is necessary to ensure the establishment in the 
country of the principles of democracy, protection of human rights, the rule of 
law. An important role in this process belongs to the judiciary, which is carried 
out by the courts. They are designed to ensure efficient and high-quality legal 
proceedings, the level of which would correspond to the best international and 
european standards. In this regard, the purpose of the article is to analyze the 
basic international legal and european standards in the field of the functioning 
of the judicial system, which are enshrined in international and european 
documents and can be creatively applied in the further modernization of the 
judicial system of Ukraine. 

In accordance with the principle of human centrism, a number of 
international and european documents on justice emphasize that everyone has 
the right to a fair and public hearing of their case within a reasonable time by a 
competent, independent and impartial court established by law. This provision 
of the european Convention has become part of the legislation of Ukraine. 
Other major legal documents(UN, Council of europe and OSCe), which are 
grouped in the collection «european and international standards in the field of 
justice», reveal the global and european basic standards in the field of law and, 
in particular, the construction and functioning of the judicial system, the fight 
against corruption in the judicial system, specific recommendations for their 
application in europe, the eU and those countries that claim to join it. 
According to their requirements in the new version of the Constitution and 
other laws of Ukraine, the provisions on the reform of justice, the judicial 
system, the need to respect the independence of courts and judges, the 
protection of the human right to a fair trial were established. 

 In the frame of the Lisbon Treaty, the Treaties on the european Union and 
its functioning reveal the new content of the provisions on the Court of Justice 
of the eU, its new legal status. However, the european documents establish 
mainly general requirements for the judiciary, the judicature and their observance 
of the rights of citizens to judicial protection. experts of the european 
Commission on the effectiveness of justice of the Council of europe are very 
cautious about the possible division of judicial systems into certain categories or 
types, as these systems are very different, as evidenced by the analysis of the 
reports of the Commission. In Ukraine, at the repeated urging of the Venice 
Commission and in accordance with the changes in the Constitution made, the 
transition from a four-tier court system to a three-tier was conducted, which 
was endorsed by the OSCe, however, pointing to the need to comply with a fair 
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procedure of dismissal of judges and ensuring a reasonable balance between 
accountability and independence of judges. Worthy of implementation in 
practice of Ukraine in the context of its judicial reform are the provisions and 
recommendations of the conclusions by the Consultative Council of european 
judges, which focused on the Council of europe standards concerning the 
functioning of the judiciary, the peculiarities of existing national judicial 
systems, the best european jurisprudence, the role of courts and judges in 
ensuring the rule of law and protection of human rights. Thus, the constitutional 
and legal foundations of international and european documents should become 
a guide for further modernization of the judicial system of Ukraine.

Key words: international, european, legal, standards, judicial, system.
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О. В. МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК

КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА1

Здійснено спробу створити та проаналізувати можливості концепції як 
інструментального аспекта правової і політичної культури в перехідному 
суспільстві. Визначено, що правова і політична культура не можуть і не 
повинні розвиватися хаотично, безсистемно, а мають бути чітко проана-
лізованим і керованим процесом. У зв’язку з цим запропоновано до розгляду 
чотири основних блоки концепції правової і політичної культури. Визначено 
тактику і стратегію її втілення.

Ключові слова: концепція, стратегія, тактика, правова культура, полі-
тична культура.

Minkovich-Slobodianik Оlena. The concept of legal and political culture in 
the context of transformation of Ukrainian society

An attempt has been made to create and analyze the possibilities of the concept 
as an instrumental aspect of the legal and political culture in a transitional society. 
It is determined that legal and political culture cannot and should not develop in a 
chaotic, haphazard manner, but must be clearly analyzed and managed. In this 
regard, four main blocks of the concept of legal and political culture are proposed 
for consideration. The tactics and strategy of its implementation are determined.

Key words: concept, strategy, tactics, legal culture, political culture.

Нинішній стан правової і політичної культури України харак-
теризується як доволі низький, хаотичний, позбавлений дер-
жавної волі в бажанні його підвищення, незважаючи на запит 
суспільства. Тому поєднання теоретичних положень із можли-
востями аналітичного підходу до розв’язання даної проблеми, 
концептуальний аналіз правової і політичної культури в діалек-
тиці їх розвитку доцільно здійснювати саме в напрямку їх прак-
тичної реалізації. Певний прогрес у даному питанні може бути 

1© МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК Олена Василівна – кандидат юри-
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Національного університету «Одеська юридична академія»; ORCID: 
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досягнутий завдяки напрацюванню алгоритму дій, стратегії 
правової і політичної культури, яка і є інструментом досягнен-
ня цього результату. Причому дана стратегія повинна включати 
саме ці два явища одночасно, оскільки вони є основою функці-
онування політичної і правової системи суспільства і одночас-
но ілюстраторами всіх політико-правових трансформацій, які в 
ньому відбуваються.

Деякі питання, що стосуються цієї проблеми, досліджувались 
такими науковцями, як Д. Бакуменко, Г. Павловський, В. Ребка-
ло, В. Тертичка, однак потреба з’ясування її в цілому та окремих 
аспектів залишається актуальною для українського суспільства, 
що перебуває у стані політико-правової трансформації. Відпо-
відно метою даної статті є спроба обґрунтування концепції взає-
модії правової і політичної культури, її значення для подальшого 
розвитку українського суспільства.

Розкриття визначеної нами теми дослідження насамперед 
потребує окреслення стратегії і тактики розвитку правової і 
політичної культури. Стратегія означає, з одного боку, визна-
чення владою головних, етапних цілей для досягнення певно-
го рівня правової і політичної культури, а з другого – систему 
конкретних рішень та організаційних заходів, спрямованих на 
досягнення цих цілей. Існує тісний зв’язок між стратегією, що 
визначає курс на використання необхідних ресурсів для досяг-
нення загальних цілей, та правовою і політичною культурою, 
як явищами, що визначають практичні шляхи та дії для досяг-
нення цих цілей. Більше того, коли ми говоримо про правову 
культуру в поєднанні з політичною, то правова завжди є фун-
даментом суспільства, а політична – його рушійною силою. Як 
зазначає В. Бакуменко, «коли проблема чітко окреслена, визна-
чені основні завдання щодо її вирішення, а також необхідні для 
цього ресурси й засоби, тобто коли маємо прийнятий конкрет-
ний план дій, він стає політикою»1, або, як зауважує Г. Павлов-
ський, «політика – це найбільш планова річ у світі, якщо ви не 
плануєте, ви програєте»2 .

Державна стратегія правової і політичної культури повинна 
виконувати консолідуючу функцію, оскільки здатна об’єдну-
вати державницькі політико-правові сили нації і таким чином 
втручатися в царину публічної політики і змінювати відповідно 
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до запитів сучасності правове поле. Тому державну стратегію 
правової і політичної культури можна вважати основою своєрід-
ного соціального договору, що укладається між державною вла-
дою та громадськістю, неурядовими організаціями. Серед інших 
функцій цієї стратегії зазначимо органічну єдність із відповід-
ною тактикою. Тобто, структура стратегії визначає пріоритети 
й завдання для конкретної організаційної роботи, орієнтири 
для певних галузевих програм – складових правової і політич-
ної культури, як такої. Зміст стратегії дає ґрунт для загального 
підвищення рівня правової і політичної свідомості у суспільстві, 
що, в свою чергу, може зумовити зміни в царині приватного під-
приємництва, покращити правовий клімат у державі, підвищи-
ти довіру з боку інших країн. Позитивні зміни рівня правової і 
політичної культури зрештою призведуть до відповідних змін у 
керівних державницьких структурах, політико-правових орієн-
тирах самої держави.

Первинним документом будь-якої стратегії є концепція. 
В нашому випадку – це концепція правової і політичної куль-
тури. В узагальненому вигляді до неї закладаються визначен-
ня масштабів, темпів, пропорцій і основних напрямів політи-
ко-правового розвитку держави і суспільства, окремих їх струк-
турно-функціональних підсистем, а також дається загальне 
обґрунтування системи заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності правової і політичної систем держави, методів 
подолання галузевих і територіальних диспропорцій і невідпо-
відностей, обґрунтовується зростання відповідних позитивних 
змін у правовому і політичному житті населення. На підставі 
концепції розробляються спеціалізовані, галузеві й територі-
альні програми – цільові комплексні документи, в яких пози-
ції концепції отримують докладне і конкретне обґрунтування, 
а також узгодження проблемних питань3. Відповідно до свого 
призначення структура концепції, як правило, складається з 
чотирьох змістовних блоків.

У першому – цільовому блоці – досліджується «стартовий» 
рівень правового розвитку держави, виявляються тенденції й 
основні проблеми. У процесі ранжування виділяється кілька 
головних проблем, визначаються характер і напрями правово-
го розвитку держави. Мова йде про ті проблеми, для вирішення 
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яких доцільна першочергова концентрація дефіцитних ресурсів. 
Логічним завершенням цільового блоку є формування суборди-
наційної системи цілей близької перспективи.

Правильність диференціації проблемної ситуації на базовий 
і прогнозний періоди в більшій мірі залежить від правильності 
вибору системи цілей. У цьому якраз і закладена основа ураху-
вання специфіки правової і політичної систем держави, оцінка 
придатних для використання ресурсів. «Якість розробки кон-
цепції підвищиться, якщо будуть встановлені проміжні про-
блемні ситуації. Виявлення їх полегшить процедуру усунення 
кінцевої проблемної ситуації, постановку ключової народногос-
подарської проблеми»4.

За підсумками виконання цільового блоку формуються основ-
ні положення концепції, тобто агреговане викладення уявлень 
про основні проблеми, принципи, цілі й методи розвитку пра-
вової і політичної культури, можливості ресурсного забезпечен-
ня, механізми прямого і непрямого управління усіма процесами, 
які відбуваються в правовому і політичному житті держави. Під 
час обговорення основних напрямів уточнюється коло проблем-
них ситуацій, формуються основні пріоритети, вдосконалюється 
механізм ресурсного забезпечення. Отже, основні положення ста-
ють вихідним рубежем, від якого бере початок змістовна частина 
концепції розвитку правової і політичної культури.

Другий блок – прогнозно-аналітичний. У ньому узагаль-
нюються результати попередньо розроблених прогнозів право-
вого розвитку держави. Взаємна ув’язка прогнозів здійснюєть-
ся на «виході» із блоку, тобто при формуванні цілісної системи 
попередніх прогнозів тривалого розвитку правової і політичної 
культури в державі. Така послідовність дає можливість звести до 
мінімуму необхідність багатократних коригувань у конкретних 
прогнозах. Наприклад, не можна здійснити прогноз правової 
і політичної ситуації без урахування динаміки і послідовності 
діяльності суб’єктів права і політики, а їх дії не можуть бути 
прогнозовані без наявності прогнозу діяльності владних струк-
тур суспільства, що своєю чергою відображається в правовій і 
політичній свідомості пересічних громадян, впливає на рівень 
правової і політичної культури і вносить відповідні зміни в полі-
тико-правовий розвиток держави в цілому.
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Третій блок відводиться урахуванню зовнішніх чинників. 
Останні природно брались до уваги і раніше, в інших блоках, 
але саме тут їх досліджують детально, оскільки вони найбільше 
впливають на вибір варіантів правового і політичного розвитку 
свідомості в довгостроковій перспективі, а відповідно й пра-
вової і політичної культури. На цій стадії виконується остаточ-
не узгодження цілей і ресурсів, причому можливе (і доцільне) 
скорочення кількості цілей або зміна їх субординації. Розробка 
даного блоку завершується взаємозв’язком економічного, соці-
ального, екологічного, політичного та правового аспектів дер-
жавного розвитку, оскільки всі вони тією чи іншою мірою будуть 
впливати на рівень правової і політичної культури як соціальних 
феноменів, що концентрують і виявляють досягнення людства 
на певній стадії свого розвитку.

Четвертий блок – концептуальний. Він формується на осно-
ві системи попередніх прогнозів, які випливають із урахування 
зовнішніх чинників відповідно до системи цілей. Іншими сло-
вами, даний блок є завершальним, зведеним. У ході розробки 
цього блоку концепція розвитку правової і політичної культури 
набуває, з одного боку, високоагрегованого, а з іншого – цільо-
вого характеру. Деякі розділи цього блоку переходять до цільо-
вих комплексних програм, але конкретна розробка і реалізація 
цих програм виходить за межі концепції.

Розглянута схема формування концепції стратегічного роз-
витку правової і політичної культури в державі має необхідну 
маневреність, тобто враховує національну, ментальну й ідеоло-
гічну специфіку, дозволяє вносити необхідні корективи. Зверне-
мо увагу на існування у концепції розвитку правової і політичної 
культури трьох різнорівневих, але в той же час взаємопов’язаних 
аспектів – індивідуального, групового і загальнодержавного. 

Індивідуальний аспект концепції спрямований на вироблення 
принципових підходів до таких найбільш загальних проблем, 
як подолання невігластва, неосвіченості окремо взятої особи в 
сфері права та політики, організуючий вплив на свідомість окре-
мого індивіда з метою підвищення рівня знань у цій сфері. 

Груповий аспект концепції відображений тільки на рівні кон-
кретно взятих груп, де рівень правової і політичної свідомості 
буде варіюватися в залежності від того, про яку групу йдеться – 
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соціальну чи субкультурну. Це з’ясовується в процесі виявлен-
ня проблемних ситуацій, альтернативних шляхів її вирішення. 
Даються рекомендації щодо ресурсного забезпечення розвитку 
правової і політичної культури на даному рівні.

Загальнодержавний аспект концепції відводиться формуванню 
переліку напрямків розвитку правової і політичної культури, за 
якими доцільна розробка цільових комплексних програм і захо-
дів щодо зміни рівня правової і політичної культури суспільства 
в цілому. Тут же розглядаються шляхи становлення і розвитку 
правлячої еліти держави, як тих, на кого суспільство звертає най-
більшу увагу, кого піддає найбільшій критиці й, можливо, навіть 
наслідує: це підвищення рівня правової і політичної культури 
державних службовців, представників правоохоронної та судо-
вої систем, професійних політиків та їх політичних піарщиків, а 
також урахування адміністративно-територіальних проблем, що 
латентно впливають на розвиток правової і політичної культури. 
До цього ж аспекта концепції відносяться питання, пов’язані 
з охороною правових і політичних цінностей, вирівнюванням 
рівня правового і політичного розвитку регіонів та ін.

Концептуальне оформлення стратегії розвитку правової і 
політичної культури дає можливість для розробки ефектив-
ної тактики її реалізації. Будь-яка тактика втілюється в життя 
найефективніше державними органами, зокрема, Кабінетом 
Міністрів України, як вищим органом виконавчої влади нашої 
держави. Концепція правової і політичної культури може бути 
реалізована в рамках тактики її реалізації. Згідно порядку роз-
роблення тактики (концептуальних засад) реалізації урядової 
політики розроблюються схвалені Кабінетом Міністрів кон-
цепції. Концепція має містити такі розділи: 1) проблема – фор-
мулюється правова позиція, яка має бути врегульована, окрес-
люються її масштаби та дається пояснення, чому це питання є 
пріоритетним для вирішення Кабінетом Міністрів; 2) суттєві 
чинники – викладаються статистичні, аналітичні, інші дані, які 
мають бути прийняті до уваги під час прийняття політико-пра-
вового рішення; 3) альтернативи – дається ґрунтовний виклад 
різних можливих варіантів вирішення питання.

Другу складову тактики здійснення концепції взаємодії пра-
вової і політичної культури становить процес застосування тех-
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нологічних прийомів і методів оперативного політико-правово-
го управління, обумовлених необхідністю реалізації стратегіч-
них цілей і рішень та орієнтованих головним чином на практич-
ний управлінський результат, що буде отриманий уже в рамках 
правової політики. Цей етап управлінського циклу безпосеред-
ньо пов’язаний із характером політико-правового режиму, який 
впливає як на особливості інституціональної взаємодії держав-
них органів із громадянами, так і на методи політико-правового 
управління, рівень трансформаційних змін загальної правової і 
політичної свідомості суспільства.

Останній блок у тактиці правової і політичної культури також 
передбачає забезпечення контролю перебігу даного процесу та 
його корекцію; визначення рівня впровадження застосованих 
для підвищення правової і політичної культури заходів, зворот-
ної реакції на них суспільства та окремих соціальних груп; вста-
новлення механізму запобіжників, що унеможливили б дегра-
дацію.

Не можна говорити, що за весь час незалежності України не 
було спроб підвищення правової і політичної культури населен-
ня. Ще у 2000 році Президент України своїм Указом затвердив 
першу Концепцію підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу та референдумів в Україні5. Даний норматив-
но-правовий акт чинний і сьогодні, але з моменту його дії про-
йшло вже вісімнадцять років і ми можемо з упевненістю ствер-
джувати, що він є ще одним прикладом паперової нормотвор-
чості, оскільки жодним чином не вплинув на суспільні відноси-
ни в даній сфері, з огляду на кількість фальсифікацій на вибо-
рах, що відбулися після набрання даним документом чинності 
де-юре і втілення його норм у життя де-факто. Відтак можемо 
сміливо говорити, що рівень правової культури учасників вибор-
чого процесу не тільки не підвищився, а й знаходиться сьогодні 
на тому ж таки неприпустимо низькому рівні, що й у 2000 році.

Наступною спробою на нормативному рівні згадати про пра-
вову культуру став новий Указ Президента України від 2006 року 
«Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до 
доброчесності»»6. Втретє про підвищення правової культури в 
провладних ешелонах неочікувано згадали у 2017 році. 7 черв-
ня 2017 року Міністерство юстиції разом із партнерами з Агент-
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ства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine дали старт 
всеукраїнському проекту «Я МАЮ ПРАВО!», завдання якого 
– забезпечити українців інформацією про права, які гарантова-
ні їм Конституцією України і законами, навчити ці права реа-
лізовувати та захищати. Важливо, що проект передбачає меха-
нізми покарання тих чиновників, які грубо порушуватимуть 
права українців. Слідом за ініціативою Міністерства юстиції 
України Президент України Петро Порошенко підписав Указ 
№ 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалі-
зації правопросвітницького проекту «Я маю право!». Указ сприя-
тиме формуванню правової культури та свідомості у суспільстві, 
підвищенню рівня знань громадян щодо механізму захисту своїх 
прав7. Даний проект жваво втілюється в життя територіальними 
управліннями юстиції в усіх областях України, проходять різні 
акції просвітницького характеру, надається безоплатна вторин-
на правова допомога. Але чи змінюється при цьому рівень пра-
вової культури населення? На наше переконання, крім широко-
масштабної рекламної акції і чергової кампанії з рекламування 
молодих юристів та адвокатів, цей проект нічого не дав. 

Підводячи підсумок, можемо констатувати, що розробка й 
реалізація пропонованої концепції може слугувати одним із 
інструментів підвищення рівня правової культури. Поряд з цим, 
слід зазначити, що реалізацію цього проекту мають супрово-
джувати інші заходи, такі як: невідворотність юридичної відпо-
відальності, реальна боротьба з корупцією, введення на загаль-
нодержавному рівні ідеології законослухняного громадянина 
(через рекламування такого громадянина шляхом створення 
відповідних фільмів, програм, ток-шоу, комп’ютерних ігор, 
що найбільше сьогодні впливає на свідомість усього населення 
України, а не тільки обраних фокус-груп), постійність і систем-
ність у процесі правового виховання. Оцінюючи реальний стан 
справ в Україні, слід зазначити, що, на відміну від сфери пра-
вової культури, у сфері підвищення рівня політичної культури 
населення України не робиться нічого. Між тим рівень полі-
тичної культури має не менш важливу роль для розвитку грома-
дянського суспільства і правової держави, ніж правова культура. 
До того ж ці явища тісно взаємопов’язані. В Україні на сьогодні 
існує лише один проект, який має назву «Концепція нової наці-
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ональної культурної політики України». Ця концепція розро-
блена в рамках проекту «Культурний код Східного партнерства» 
незалежними експертами та рядом громадських організацій8. 
Проблема полягає в тому, що дана концепція є суто особистіс-
но орієнтованою, не враховує існування в суспільстві різних 
груп, сфер впливу, політичної еліти. Також, незважаючи на саму 
назву, концепція повністю позбавлена стратегії і тактики досяг-
нення мети, яка в ній була окреслена. Взагалі весь документ, на 
нашу думку, є більше фундаментом для розробки концепції і 
містить лише дороговкази і постановку тих проблем, які існують 
в нашому суспільстві на особистісному рівні. І хоча не можна 
говорити про даний документ, як про готовий проект, він є важ-
ливою спробою привернути увагу спільноти і державотворців 
до проблем, які існують у межах політичної культури України. 
Загалом, враховуючи вище викладене, слід зазначити, що роз-
виток правової і політичної культури можливий лише в симбі-
озі, за активного сприяння цьому процесу держави, за умови 
практичної реалізації концепції, що буде містити реальні кроки 
і запобіжники для досягнення конкретного суспільного ефекту.
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Minkovich-Slobodianik Оlena. The concept of legal and political culture in 
the context of transformation of Ukrainian society

This article at tempts to cover the concept of legal and political culture of 
Ukraine. The current state of legal and political culture of Ukraine is 
characterized asra ther low, chaotic, deprived of the state freedom in the 
desire to in crease it, despite the request of society. So, the combination of the 
oretical provisions with the possibilities of analytical approach to solving this 
problem, conceptual analysis of legal and political culture in the dialectic of 
their development, it is advisable to carryout in the direction of their practical 
implementation. Some progress can be made on this subject through the 
development of an algorithm of action, a strategy of legal and political 
culture, which is the instrument of a chieving this result. Moreover, this 
strategy should include these two phenomena simultaneously, since they are 
the basis of the functioning of the political and legal system of society and at 
the same time illustrate all the political and legal transformations that take 
place in it.

The strategy of legal and political culture is, on the one hand, the 
determination by the authorities of the main, milestone goals for achieving a 
certain level of legal and political culture, and on the other - the system of 
concrete decisions and organizational measures aimed at achieving these goals. 
There is a close link between a strategy that sets the course for using the 
necessary resources to achieve common goals, and a legal and political culture, 
as phenomena that naturally determine the practical paths and actions to 
achieve those goals. Farther, when we talk about the legal culture in combination 
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with the political, the legal (the basis of law) is always the foundation of society, 
and the political (the basis of politics) is its driving force.

The state strategy of legal and political culture must fulfill a consolidating 
function, as it is able to unite the state political and legal forces of the nation 
and thus interfere with the realm of public policy and change, according to the 
demands of the present, the legal field. So, the state strategy of legal and 
political culture can be considered as an active agent of a kind of social contract 
concluded between the state government and the public, non-governmental 
organizations. It is in this context that the concept of legal and political culture 
is developed.

Key words: concept, strategy, tactics, legal culture, political culture.



72 Держава і право � Випуск 86

УдК 342.9
DOI: 10.33663/1563-3349-2019-86-72

Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ  

ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ1

Розкрито зміст правового регулювання ринку цінних паперів в Україні. 
Досліджено основні аспекти здійснення владно-управлінських функцій на 
вказаному ринку. Проведено аналіз законодавчих та інших норматив-
но-правових актів, якими регулюються відносини на ринку цінних паперів. 
Досліджено характер інструментів забезпечення ринку цінних паперів в 
Україні.
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The content and legal adjusting of the stock market in Ukraine were revealed. 
There were investigated the basic aspects of realization of the state functions in the 
stock market. It was made the analysis of legislative and other normative-legal acts 
regulating relations in the stock market. The nature of stock market instruments in 
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Сучасний стан нормативно-правового забезпечення ринку 
цінних паперів в Україні характеризується перманентним пошу-
ком напрямів оптимізації та підвищення ефективності держав-
но-управлінського впливу на процеси випуску, розміщення, 
лістингу, обігу ті інших дій з цінними паперами. Доктринальні 
засади й теоретичні пошуки відповідних механізмів поступо-
во набувають необхідної формалізації у нормативно-правових 
актах. Натомість залишається велика кількість невирішених 
проблем, а в умовах реформування інституційного забезпечен-
ня державного регулювання ринку цінних паперів особливої 
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актуальності набуває також питання імплементації європей-
ських стандартів у даній сфері. Об’єднання державних регуля-
торів ринку цінних паперів та фінансових послуг ставить нові 
вимоги до якісті вітчизняного законодавства в аналізованій 
сфері. Величезна кількість фрагментарних регуляторних актів, 
виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, потребує упорядкування, а норми законодавства – при-
ведення у відповідність із сучасними вимогами функціонування 
самого ринку. Ринковий механізм, який закріплюється на зако-
нодавчому рівні, постійно еволюціонує, а нормативно-правове 
забезпечення ринку цінних паперів об’єктивно відстає. Відтак 
вбачається за доцільне компенсувати брак ефективних регуля-
торів за рахунок активізації наукових пошуків у даній сфері з 
подальшою їх імплементацією на рівні законодавства.

Проблематика нормативно-правового регулювання відно-
син на ринку цінних паперів є однією з найбільш досліджуваних 
тем сучасної науки фінансового права. Тому доцільно навести 
перелік основних фахівців, чиї дослідження використовували-
ся в якості базової сукупності теоретичних положень для даної 
роботи. Зокрема, слід згадати таких вчених, як О. В. Бєлікова, 
А. Л. Бровкова, О. А. Козлова, О. І. Омельченко, Є. В. Пугачова, 
Г. М. Терещенко, В. Л. Яроцький та ін.

Правове регулювання ринку цінних паперів характеризується 
наявністю досить великої кількості різних за своєю юридичною 
силою та правовою природою актів. Але методологічні засади 
правового регулювання в даній сфері мають певну системність 
та закономірність, що дає змогу висунути тезу про необхідність 
уніфікації та пошуку нових підходів для систематизації законо-
давства з приводу ринку цінних паперів навколо об’єкта держав-
ного регулювання, яким, власне, цей ринок і виступає. 

Хоча О. В. Бєлікова вважає, що об’єктом регулювання як з 
точки зору державного управління, так і з точки зору норматив-
но-правового забезпечення виступають фондові правовідноси-
ни, під якими розуміються «врегульовані нормами різних галу-
зей права суспільні відносини, що складаються між суб’єктами 
ринку цінних паперів із визначення взаємних прав і обов’язків, 
пов’язаних з діяльністю на ринку цінних паперів. Фінансова 
сутність фондових відносин полягає в тому, що ринком цінних 
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паперів є сукупність економічних відносин, об’єктом яких є 
цінні папери як економічне явище – форма руху (акумуляція, 
розподіл і використання) національного фінансового капіта-
лу»1. Виходячи з таких позицій вченої, цілком доцільно зауважи-
ти, що методологічні засади правового забезпечення ринку цін-
них паперів охоплюють своїм регуляторним впливом не лише 
сам ринок, але й коло відносин суб’єктів та ринкових агентів 
з приводу функціонування на ньому, а також правовий режим 
самих акцій. 

У цьому контексті В. Л. Яроцький розділяє декілька сфер пра-
вового регулювання в означеній площині відносин: регулюван-
ня діяльності інфраструктури ринку цінних паперів; суб’єктів 
цього ринку та окремо правовий режим самих цінних паперів2. 
З приводу самих цінних паперів О. І. Омельченко та О. А. Коз-
лова зазначають, що «різноманіття та кількість варіантів трак-
тування поняття «цінні папери» вітчизняними та зарубіжними 
науковцями підтверджує, що і досі існує розбіжність у поглядах 
на його сутність та відсутня єдина точка зору на визначення 
даного поняття. Враховуючи цю варіативність та наявність пев-
них об’єднуючих аспектів серед них, виведення єдиного визна-
чення є вкрай важливим для формування ефективної системи 
механізмів правового регулювання відносин, об’єктом яких 
виступають цінні папери»3. Тобто аналіз правового регулювання 
ринку цінних паперів акцентуватиметься нами й на економічній 
природі цінних паперів, як унікальних інструментів фондового 
ринку, що повинні отримати належний рівень методологічної 
визначеності. 

Ще одним важливим елементом методологічного забезпе-
чення, на який слід звернути увагу, є періодизація еволюції 
правового регулювання ринку цінних паперів. Вона важлива 
з точки зору визначення механізмів, які існують на сучасному 
етапі його функціонування, а також для розуміння логіки зако-
нодавця в процесі встановлення принципів та механізмів дер-
жавного регулювання. 

Так, А. Л. Бровкова звертає увагу на існування майже кла-
сичної періодизації становлення правового регулювання ринку 
цінних паперів, яка складається з трьох етапів: «І етап (1991–
1995 роки) – період становлення ринку цінних паперів (мето-
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дологічна визначеність з об’єктом та предметом регулювання); 
ІІ етап (1995–2005 роки) – закладено правові засади здійснення 
державного регулювання ринку цінних паперів та державного 
контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в 
Україні; ІІІ етап (з 2006 року і донині) – вдосконалення норма-
тивно-правової бази фінансово-правового регулювання ринку 
цінних паперів України»4.

Отже, нині правове забезпечення ринку цінних паперів 
не можна вважати таким, що закінчене та набуло ефективної 
форми. Навпаки, відбуваються постійні процеси вдосконален-
ня організаційних, інституційних і навіть доктринальних засад 
такого регулювання. Але ми можемо говорити про певну сучас-
ну якість правового забезпечення вказаного ринку.

Але чи не найголовнішим завданням методологічного харак-
теру є синтез нормативно-правового регулювання ринку цінних 
паперів з позиції різних правових доктрин, щонайменше док-
трини цивільного, адміністративного та інформаційного права. 
Так, для цивільного права найбільший інтерес становить питан-
ня узгодження обігу цінних паперів із основними принципи 
цивільного обороту, а також відносини з приводу визначення 
та встановлення титулу власності на цінні папери. Для цього 
доцільно проаналізувати положення ЦК України. 

З точки зору адміністративного права, важливим є визначен-
ня місця розпорядчих актів суб’єктів регулювання ринку цінних 
паперів. Ступінь взаємозв’язку та місце в системі державних 
інститутів визначає зміст та якість регуляторного впливу на вка-
заний ринок. З цих позицій вбачається цікавим аналіз правоза-
стосовної практики та регуляторного впливу рішень Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку на процеси обігу 
цінних паперів. 

Що ж стосується доктрини інформаційного права, то тут 
найбільший інтерес викликає захист цінних паперів, а також 
інформації стосовно їх власників й транзакцій, які відбуваються 
під час їх обігу на ринку. Для того, щоб розкрити основні док-
тринальні та методологічні засади регулювання ринку цінних 
паперів з точки зору різних інструментаріїв наукового пізнан-
ня, притаманних різним правовим наукам, доцільно провести 
аналіз з урахуванням наявності декількох взаємозалежних рів-
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нів правового регулювання, які перебувають в чіткій структурі 
підпорядкування один щодо одного.

На нашу думку, найвище місце в системі ієрархії норматив-
но-правових актів, які регулюють ринок цінних паперів посі-
дає Цивільний кодекс України5 (далі – ЦК України) та Закон 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 
№ 3480-IV6. Дана пара законодавчих актів розглядається нами 
як методологічна основа (ЦК України) та практичний регулятор 
(Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок») всіх без 
викнятку відносин на ринку цінних паперів. 

ЦК України визначає сам зміст цінних паперів як об’єктів 
речового права, визначає правовий режим функціонування тих 
суб’єктів господарювання, які виступають основними емітен-
тами цінних паперів, а також закладає загальні межі, засади та 
принципи функціонування ринку цінних паперів та обігу акцій 
в доктринальному розумінні матеріального виразу правової 
дійсності суб’єктно-об’єктних відносин7. Іншими словами, ЦК 
України є тим нормативно-правовим актом, на якому будуєть-
ся вся сукупність інших законодавчих та підзаконних актів, які 
регулюють відносини з приводу обігу цінних паперів як особли-
вого виду цивільного обороту. 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» регу-
лює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних 
паперів і провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функ-
ціонування фондового ринку. Саме в цьому законі детерміну-
ються види цінних паперів та особливості їх правового режиму; 
встановлюються основні засади здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку; регулюються особливості окремих 
форм та видів діяльності, пов’язаної з фондовим ринком; визна-
чається правовий режим здійснення емісії та обігу цінних папе-
рів. Крім того, Законом України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» встановлюються вимоги до розкриття інформації на 
фондовому ринку, а також особливості державного регулювання 
та саморегулювання ринку цінних паперів. Причому визнача-
ються, лише межі та завдання державного регулювання8. Вка-
заний вище Закон є центральним та фундаментальним з точки 
зору концентрації механізмів регулювання, а також встановлен-
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ня термінологічного інструментарію правового забезпечення 
процесу емісії та обігу цінних паперів, а також функціонування 
всього ринку цінних паперів. 

Так, статтею 1 цього Закону визначається, що «обіг цінних 
паперів – це вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав 
на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що 
укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емі-
тентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних папе-
рів. Відповідно до ст. 2, ринок цінних паперів – це сукупність 
учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо 
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривати-
вів). Відповідно ж до ст. 3, цінним папером є документ установ-
леної форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове 
або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента 
цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має 
права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 
таким цінним папером, а також можливість передачі прав на 
цінний папір та прав за цінним папером іншим особам»9. Ця 
термінологія є не лише вихідною, а й визначальною з точки зору 
об’єктів, які підпадають під правове регулювання всього масиву 
нормативно-правових актів у сфері ринку цінних паперів. 

Другий рівень ієрархії нормативно-правових актів у сфері 
регулювання ринку цінних паперів становить низка законодав-
чих актів, які доцільно розглянути за такими характеризуючими 
ознаками, як об’єкт правового регулювання. Доцільно виділити 
три такі групи законів: закони, що регулюють діяльність суб’єк-
тів емісії та обігу цінних паперів; закони, що регулюють інфра-
структуру ринку цінних паперів; закони, що регулюють право-
вий режим цінних паперів. Так, до першої групи традиційно, але 
не виключно, відносимо: 

– Закон України «Про акціонерні товариства», який визна-
чає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціо-
нерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акці-
онерів, регулює діяльність державних акціонерних товариств та 
державних холдингових компаній, єдиним засновником та акці-
онером яких є держава в особі уповноважених державних орга-
нів (з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними 
законами), а також діяльність Державної керуючої холдинго-
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вої компанії, державних холдингових компаній та державних 
акціонерних товариств. Крім того, цим законом регулюються 
і певні аспекти правового режиму цінних паперів акціонерних 
товариств, а саме: різновиди та особливості емісії, визначення 
ціни та порядку оплати й обігу цінних паперів10. Останнє дає 
нам підстави стверджувати, що в цій частині Закон України 
«Про акціонерні товариства» може бути віднесено одночасно і 
до нормативно-правових актів, які регулюють правову природу 
та правовий режим цінних паперів; 

– Закон України «Про інститути спільного інвестування», 
який спрямований на забезпечення залучення та ефективного 
розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає право-
ві та організаційні основи створення, діяльності, припинення 
суб’єктів спільного інвестування, особливості управління акти-
вами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до складу, струк-
тури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, облі-
ку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а 
також порядок розкриття інформації про їх діяльність11.

Законодавство, що регулює правовий режим цінних папе-
рів, окремо представлено нормами ЦК України, законів Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні 
товариства», «Про іпотечне кредитування, операції з консолі-
дованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». Останній 
який встановлює відносини у системі іпотечного кредитування, 
а також перетворення платежів за іпотечними активами у випла-
ти за іпотечними сертифікатами із застосуванням механізмів 
управління майном, а крім цього, визначає такий вид цінних 
паперів, як іпотечний сертифікат, під яким розуміється цінний 
папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками12 [9].

Також слід навести Закон України «Про іпотечні облігації», 
який «визначає правові засади емісії та обігу іпотечних облі-
гацій, вимоги до їх іпотечного покриття, а також особливості 
державного регулювання і нагляду у цій сфері. Зокрема, ним 
визначається, що іпотечними облігаціями є облігації, вико-
нання зобов’язань емітента за якими забезпечене іпотечним 
покриттям у порядку, встановленому законодавством. Іпотечні 
облігації є іменними цінними паперами та засвідчують внесен-
ня грошових коштів її власником, підтверджують зобов’язання 
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емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та 
грошового»13.

Класичним прикладом законодавчого акту, яким регулюють-
ся відносини в сфері інфраструктурного забезпечення ринку 
цінних паперів, є Закон України «Про депозитарну систему 
України», який визначає правові засади функціонування депо-
зитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та 
підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у 
системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок 
проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних 
паперів. Крім того, цей закон встановлює депозитарну систему 
України – сукупність учасників депозитарної системи та право-
відносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав 
на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що 
встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, 
у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів»14.

Таким чином, на законодавчому рівні визначаються основні 
засади функціонування ринку цінних паперів, зокрема вимо-
ги щодо їх емітентів, ринкових агентів, діяльності суб’єктів 
ринку, загальні принципи випуску, обігу, лістингу цінних папе-
рів тощо. Можна констатувати, що законами та кодексами 
визначаються загальні контури здійснення відповідної діяль-
ності всіма учасниками ринку цінних паперів, а також основ-
ні засади та вимоги його державного регулювання. Наявність 
окремого профільного закону демонструє доцільність дискусії 
про кодифікацію всього масиву нормативно-правових актів у 
єдиний Кодекс України з цінних паперів та фондового ринку. 
В такий спосіб підвищуватиметься рівень стабільності законо-
давчого забезпечення процесів емісії та обігу цінних паперів, 
визначатимуться не основні засади функціонування ринку 
цінних паперів, а вся сукупність допустимих та можливих про-
цедур із цінними паперами.

Наступним рівнем ієрархії нормативно-правових актів у 
сфері забезпечення ринку цінних паперів засобами держав-
но-управлінського впливу є нормативно-правові акти Кабінету 
Міністрів України, Президента України деяких інших централь-
них органів виконавчої влади, основними з яких є :
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– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 327 
«Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій», яка визначає механізм погодження Кабінетом Міністрів 
України напрямів використання коштів, отриманих міжнарод-
ною фінансовою організацією від розміщення облігацій, у разі, 
коли Україна не є членом міжнародної фінансової організації 
та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір 
України15;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 80 
«Про випуски облігацій внутрішніх державних позик», якою 
затверджені основні умови випуску та порядок розміщення 
короткострокових і середньострокових державних облігацій, 
основні умови випуску та порядку розміщення короткостро-
кових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, 
основні умови випуску та порядок розміщення короткостро-
кових або середньострокових державних облігацій, номіно-
ваних в іноземній валюті, основні умови випуску та порядок 
розміщення середньострокових державних облігацій з достро-
ковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, основні 
умови випуску та порядок розміщення довгострокових дер-
жавних облігацій з достроковим погашенням, довгострокових 
амортизаційних державних облігацій, основні умови випуску 
та порядок розміщення довгострокових державних облігацій, 
основні умови випуску та порядок розміщення середньостро-
кових та довгострокових державних облігацій з індексованою 
вартістю16;

– Указ Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011 «Про 
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку», 
яким утворюється Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – НКЦПФР), що є державним колегіальним 
органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним 
Верховній Раді України. Встановлюється, що НКЦПФР здійс-
нює державне регулювання ринку цінних паперів, а її основни-
ми завданнями є: формування та забезпечення реалізації єдиної 
державної політики щодо розвитку і функціонування ринку 
цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні, сприяння 
адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних 
стандартів; координація діяльності державних органів з питань 
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функціонування в Україні ринку цінних паперів та похідних 
(деривативів); здійснення державного регулювання та контро-
лю за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) 
на території України; захист прав інвесторів шляхом здійснення 
заходів щодо запобігання і припинення порушень законодав-
ства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні 
товариства, застосування санкцій за порушення законодавства у 
межах своїх повноважень; здійснення державного регулювання 
та контролю у сфері спільного інвестування тощо17;

– Накази Мінфіну України «Про затвердження Порядку 
визначення вартості продажу казначейських зобов’язань серії 
А та форми бланка сертифіката казначейського зобов’язання» 
від 07.09.2012 № 980 та «Про затвердження Порядку визначен-
ня вартості продажу казначейських зобов’язань серії Б та форми 
бланка сертифіката казначейського зобов’язання серії Б» від 
20.11.2012 № 1207 тощо.

Системний аналіз наведених нормативно-правових актів 
свідчить, що регуляторна спроможність та повноваження цен-
тральних органів виконавчої влади та Президента України обме-
жуються установчою функцією та функцією загальної організації 
здійснення державного регулювання. Натомість спеціальними 
функціями щодо державної політики на ринку цінних паперів, 
а також регуляторного впливу на його суб’єктів та інфраструк-
туру надіулено НКЦПФР18. І саме нормативно-правові акти 
НКЦПФР формують четвертий рівень правового забезпечення 
аналізованого ринку. Серед усього масиву виданих НКЦПФР 
нормативно-правових актів слід відзначити такі:

– Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 «Про затверджен-
ня Положення про функціонування фондових бірж»;

– Рішення НКЦПФР від 27.12.2012 № 1925 «Про затвер-
дження Положення про об’єднання професійних учасників 
фондового ринку»;

– Рішення НКЦПФР від13.08.2013 № 1464 «Про затверджен-
ня Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового 
ринку»;

– Рішення НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281 «Про затверджен-
ня Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
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ління активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами)» тощо.

Наведена сукупність нормативно-правових актів, а також 
інші акти, видані НКЦПФР, свідчать, що саме цей орган є клю-
човим елементом системи державного регулювання ринку цін-
них паперів, а також виступає головним інститутом держави, 
який на практиці втілює регуляторний та правозастосовний 
механізм, шляхом формування нормативно-правового забезпе-
чення функціонування різних сегментів, секторів, учасників та 
суб’єктів ринку цінних паперів. 

Отже, по-перше, всю сукупність нормативно-правових 
актів, які формують правове забезпечення ринку цінних папе-
рів в Україні, доцільно розділити на чотири групи, кожна з яких 
знаходиться в прямому підпорядкуванні до вищестоящих у 
загальній ієрархії нормативно-правових актів. Але таке підпо-
рядкування зводиться не до прямої залежності, а пояснюється 
потребами деталізації норм та положень закріплених у законах 
та кодексах. Так, на першому рівні знаходяться ЦК України та 
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». На дру-
гому рівні правового регулювання ринку цінних паперів знахо-
дяться виключно закони України, зокрема ті, які визначають 
порядок, зміст та механізми діяльності суб’єктів ринку цінних 
паперів; закони які визначають правовий режим окремих видів 
цінних паперів; закони, які регулюють функціонування інфра-
структури ринку цінних паперів. Третій рівень формується нор-
мативно-правовими актами установчого та загальнорозпоряд-
чого характеру, виданими центральними органами виконавчої 
влади та Президентом України. На четвертому рівні знаходяться 
нормативно-правові акти НКЦПФР як центрального регулято-
ра на даному ринку, яка наділена повноваженнями із деталізації 
основних засад функціонування ринку цінних паперів.

По-друге, методологічні засади правового забезпечення 
ринку цінних паперів в Україні втілені у зв’язках між наведеними 
вище щаблями нормативно-правового регулювання відносин 
на ринку цінних паперів та характеризуються такими аспекта-
ми: правове забезпечення відбувається через інститути деталіза-
ції та закріплення особливостей правозастосовної практики на 
рівні окремих нормативно-правових актів, якими охоплюється 
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дуже вузьке коло або окремий предмет правового регулювання; 
інструментарій державного регулювання та правового забезпе-
чення ринку цінних паперів демонструє дискреційність повно-
важень інститутів держави, що свідчить про реалізацію дійсно 
ринкових механізмів у аналізованій сфері. Іншими словами, 
наявність єдиного регулятора демонструє делегування йому 
повноважень від центральних органів державної влади щодо 
визначення характеру та способу державного регулювання від-
носин на ринку цінних паперів. Така дискреційність реалізуєть-
ся через видання НКЦПФР галузевих та локальних норматив-
но-правових актів, які визначають загальний тренд функціону-
вання тих чи інших суб’єктів ринку цінних паперів або характер 
регулювання обігу окремих їх різновидів. 

По-третє, методологічні засади правового забезпечення 
ринку цінних паперів є різними з точки зору різних наукових 
доктрин, зокрема доктрини цивільного, адміністративного та 
інформаційного права. Встановлено, що, з точки зору, методо-
логії цивільного права, найбільша увага на рівні законодавчого 
забезпечення та правореалізації компетентними органами при-
діляється питанням обігу акцій як окремого виду речі та як вираз-
ника речового права їх власників. З точки зору адміністратив-
ного права, головне завдання правового забезпечення полягає у 
забезпеченні єдності управлінського впливу державних інститу-
цій у сфері регулювання відносин з приводу конт ролю за обігом 
та емісією цінних паперів. Адміністративне право передбачає 
існування владних відносин між суб’єктами державного регу-
лювання та суб’єктами відносин з приводу обігу цінних паперів. 
Цей правореалізаційний зв’язок, а також характер діяльності 
НКЦПФР щодо суб’єктів ринку цінних паперів та його агентів 
є ключовим питанням методологічного забезпечення подальшої 
розробки правових актів у аналізованій сфері. Інформаційне 
право своїм методологічним базисом сфери ринку цінних папе-
рів визначає необхідність впорядкування та захисту інформації 
відносно емісії, обігу та власності цінних паперів, що є ключо-
вою ринковою інформацією, від швидкості доступу до якої та 
якості зв’язків залежить сам ринок, тенденції його розвитку та 
стабільність. 
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 
НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ,  

ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ  
ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ1 

Розкрито сутність та значення гарантій забезпечення конституційно-
го права на таємницю листування, телефонних розмов,телеграфної та 
іншої кореспонденції. Узагальнено та проаналізовано законодавчі норми 
щодо захисту і забезпечення цього права, досліджено практичний стан їх 
реалізації. Визначено законні підстави і межі втручання у право особи на 
таємницю кореспонденції. З’ясовано проблемні аспекти в забезпеченні 
досліджуваного права та надано аргументовані пропозиції щодо їх удоско-
налення.

Ключові слова: конституційне право на таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, гарантії, забезпечен-
ня, втручання, обмеження.

Levchenko Alina. Guarantees of securing the constitutional right to the 
secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other 
correspondence

The essence and significance of guarantees of securing the constitutional right 
to the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other 
correspondence are illuminated in the article. Legislative norms on protection and 
securing of this right are generalized and analyzed, the practical status of their 
realization is investigated. The legal grounds and limits of intervention in a person’s 
right to secrecy of correspondence are determined. The problematic aspects of the 
securing of the law under investigation are clarified and the possible ways for their 
improvement are suggested.

Key words: the constitutional right to the secrecy of correspondence, telephone 
conversations, telegraph and other correspondence, guarantees, securing, 
intervention, restriction.

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи люди-
ни та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль ності 
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держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Очевидно, що саме у визнанні, 
утвердженні й забезпеченні конституційних прав людини з боку 
держави полягає одна з найважливіших умов розвитку демо-
кратичного суспільства і кожної особистості. Водночас в епоху 
наукового прогресу з розвитком та удосконаленням технічних 
засобів та програмного забезпечення створюються умови для 
всеохопного спостереження за різноманітними сферами життя 
людини та фіксації такого спостереження. Звісно, це призво-
дить до дедалі більшого втручання у сферу приватного і сімей-
ного життя особи, обмежуючи її свободу та особисту недотор-
канність. До приватної сфери життя людини відносять фізичну 
та територіальну недоторканність, захист інформації про особу 
та конфіденційність зв’язку, що охоплює безпеку і захист корес-
понденції, телефонних розмов та інших форм спілкування.

Тому одним із основоположних та невід’ємних прав люди-
ни, яке потребує особливого захисту в сучасному світі, є кон-
ституційне право на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. Така підвищена увага до 
цього права не є випадковою. Адже значною мірою забезпе-
чення цього права пов’язано з виконанням державою в особі її 
правоохоронних органів своїх обов’язків. У таких випадках важ-
ливим є дотримання меж втручання в таке право та захист його 
від неправомірного та надмірного втручання. Отже, достатньо 
важливим і актуальним є дослідження особливостей, меж та 
гарантій забезпечення і утвердження конституційного права 
на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції.

Висвітленню різних аспектів дотримання, захисту і обмежен-
ня права особи на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції приділено значну увагу в 
науковій літературі, зокрема в дослідженнях В. Т. Маляренка, 
І. Л. Петрухіна, О. М. Бандурки, В. М. Тертишника, Л. Д. Воє-
водіної, І. М. Козьякова. Також варто відзначити дослідження 
українських та зарубіжних науковців з питань обмеження права 
на таємницю кореспонденції з урахуванням практики Європей-
ського суду з прав людини: (А. В. Бурилов, Ю. М. Грошевий, 
Є. Є. Захаров, М. А. Погорецький, К. І. Попов, Д. Б. Сергєєва, 
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М. Є. Шумило). Втім публікації у цій сфері залишають простір 
для подальших узагальнень і напрацювань нових підходів щодо 
гарантій дотримання і захисту досліджуваного права.

Право на таємницю листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції є фундаментальним для кож-
ної людини. Як і інші особисті права людини, воно зафіксовано 
в багатьох нормативних актах міжнародного та національного 
рівня. Вперше воно було проголошено у Загальній декларації 
прав людини у 1948 році. Крім того, це право знайшло відобра-
ження у Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) (1950 р.) та Міжнародному пакті про 
громадянські та політичні права (1966 р.). Норми зазначених 
документів розглядають право на таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції в контек-
сті права на приватне і сімейне життя. 

Протягом останніх десятиліть значний вплив на законодав-
ство багатьох європейських країн в частині захисту права особи 
на таємницю кореспонденції справили рішення Європейсько-
го суду з прав людини (далі – Суд), якими констатовано пору-
шення статті 8 Конвенції (в справах «Класс та інші проти ФРН», 
«Круслен проти Франції», «Ювіг проти Франції», «Голдер проти 
Об’єднаного Королівства», «Ламберт проти Франції» тощо)1. 
Аналіз зазначених правових позицій Суду дає змогу зрозуміти, 
що окремі поняття «листування», «телефонні розмови», «теле-
графна кореспонденція» охоплюються одним загальним понят-
тям «кореспонденція», тлумачення якого Суд неодноразово 
надавав у своїх рішеннях.

У вітчизняному законодавстві право на таємницю листуван-
ня, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
закріплено в ст. 31 Конституції України, ст. 14 Кримінального 
процесуального кодексу України, ст. 306 Цивільного кодек-
су України, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» та ст. 6 
Закону України «Про поштовий зв’язок».

Як зазначено в статті 22 Конституції України, конституційні 
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Право 
особи на таємницю листування, телефонних розмов, телеграф-
ної та іншої кореспонденції у Конституції України сформульо-
вано таким чином, що завданням держави є забезпечення непо-
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рушності (недоторканності) цього права з боку інших осіб та 
державних органів, виконання якого полягає у створенні доско-
налого законодавчого тлумачення права і механізму його право-
вого захисту2.

Проте право на конфіденційність листування та телефонних 
розмов не є абсолютним. Як зазначив Суд у рішенні по справі 
«Класс та інші проти ФРН» (1978 р.), існування законодавства, 
що дає повноваження із здійснення спостереження за листуван-
ням, поштовими відправленнями і телефонними розмовами, 
є у виключних випадках необхідним у демократичному суспіль-
стві в інтересах національної безпеки і/або для попереджен-
ня безладдя та злочинів. Стаття 31 Конституції України прямо 
передбачає можливість встановлення винятків у забезпечен-
ні права на таємницю кореспонденції, які можуть мати місце 
виключно за рішенням суду і тільки з метою запобігти злочину 
чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної спра-
ви, якщо іншими способами одержати інформацію неможли-
во. Встановлені Конституцією підстави обмеження цього права 
аналогічні відповідним положенням статті 8 Конвенції. Такі 
винятки об’єктивно обумовлені, адже, виходячи з принципу 
пропорційності інтересів, притаманній Конвенції, узгодже-
ності між вимогами захисту демократичного суспільства і прав 
приватних осіб, обмеження права на конфіденційність корес-
понденції і телефонних розмов у деяких випадках є необхідним 
заради досягнення соціально значущої мети, захисту інтересів 
інших осіб та суспільства. Отже, для того, щоб таке втручання 
не порушувало конституційне право, воно має бути здійснено з 
дотриманням таких умов: по-перше, за рішенням суду; по-дру-
ге, воно повинно бути передбачено законом; по-третє, воно має 
бути спрямоване на досягнення чітко визначеної законом мети3.

У разі виявлення факту втручання Суд у кожній конкретній 
справі вивчає законність і необхідність такого втручання в демо-
кратичному суспільстві, чи було воно здійснене в інтересах наці-
ональної та громадської безпеки або економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захи-
сту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб, 
що передбачено ч. 2 ст. 8 Конвенції. При цьому з урахуванням 
специфіки прав, гарантованих цією статтею, у кожному випадку 
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потрібне додержання справедливого балансу при наданні пере-
ваги інтересам окремої особи, з одного боку, і суспільства – з 
другого, зважаючи на користування державою певною свобо-
дою розсуду4.

Зрештою Суд зазначив, що в правовій системі держави повин-
ні існувати адекватні та ефективні гарантії проти зловживання 
з боку органів державної влади, уповноважених на здійснення 
такого спостереження. Тому були сформульовані принципи, 
яким мусить відповідати закон, що регулює контроль комуні-
кацій, щоб він не порушував статтю 8 Конвенції. Перехоплен-
ня повідомлень і телефонних дзвінків повинно здійснюватися 
на підставі закону, який має бути доступним, передбачуваним і 
задовольняти необхідний критерій якості5.

Доступність закону, який регулює втручання у право на таєм-
ницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, передбачає можливість особи переконатися, 
що таке втручання відповідає законодавчим нормам, які вико-
ристані в конкретному випадку. В рішенні у справі «Петра проти 
Румунії» Європейський суд визнав положення національного 
законодавства про перевірку кореспонденції ув’язнених недо-
ступним, оскільки вони не були офіційно опубліковані, внас-
лідок чого заявник не зміг із ними ознайомитися. Досить важ-
ливим критерієм є передбачуваність закону, коли особа здатна 
передбачити наслідки своїх можливих дій, нехай навіть не з 
абсолютною впевненістю. Як зауважив Суд у рішенні у справі 
«Санді Таймс проти Сполученого Королівства», законом може 
вважатися лише правова норма, сформульована настільки чітко, 
щоб кожен громадянин міг співвідносити з нею свою поведінку, 
мати змогу скористатися допомогою компетентних радників, 
передбачати, у розумних межах, виходячи з конкретних обста-
вин, наслідки вчинку. Критерій якості закону має за мету відпо-
відність принципу верховенства права. Це означає, що у націо-
нальному праві мають бути закріплені засоби юридичного захи-
сту від свавільного втручання органів влади у здійснення грома-
дянами права на таємницю кореспонденції. У справі «Круслен 
проти Франції» Суд зазначив, що особливо очевидною є небез-
пека неправомірного втручання, коли виконавча влада здійснює 
свої функції таємно6.
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Сферою найчастішого застосування заходів, що обмежують 
право на таємницю кореспонденції, є оперативно-розшукова та 
кримінально-процесуальна діяльність. Тому особливе значення 
при правовому регулюванні такої діяльності набувають гарантії 
збереження особистої таємниці, забезпечення права кожного на 
невтручання в особисте життя, конфіденційність листування і 
телефонних розмов.

Відповідно до кримінально-процесуального законодавства 
огляд і виїмка, а також арешт кореспонденції та зняття інформа-
ції з транспортних телекомунікаційних або електронних інфор-
маційних систем дозволяються лише за наявності достатніх під-
став вважати, що в інформації, отриманій в такий спосіб, будуть 
міститися дані про вчинений злочин, які мають доказове зна-
чення, і якщо іншими способами отримати такі дані неможливо.

Рішення про накладення арешту на кореспонденцію або 
зняття інформації з каналів зв’язку за вмотивованим письмо-
вим клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, приймає 
голова апеляційного суду або його заступник. Запроваджен-
ня Конституцією України судового порядку прийняття дано-
го рішення відповідає європейським стандартам у галузі прав 
людини. У рішенні у справі «Класс та інші проти ФРН» Суд під-
креслив, що принцип верховенства права означає, що втручан-
ня органів виконавчої влади у права окремих осіб повинно пере-
бувати під ефективним контролем, який звичайно має забезпе-
чуватися судовою системою, принаймні як останньою інстан-
цією7. Однак функція слідчого судді в даному випадку зводиться 
лише до розгляду клопотання про здійснення втручання у право 
на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції та прийняття рішення про його задово-
лення чи відмову в задоволенні.

Крім того, проблемами забезпечення права на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-
понденції є часті зміни в системі державних правоохоронних 
органів, уповноважених на здійснення правомірного втручання, 
недосконалість багатьох нормативно-правових актів, що визна-
чають їхні повноваження, невідповідність їх Конституції Украї-
ни та нормам міжнародного права. Окремо варто наголосити на 
відсутності ефективних механізмів відповідальності державних 
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органів за неправомірне втручання у право на таємницю корес-
понденції8.

Необхідно відзначити і відсутність законодавчого закріплен-
ня в Україні норм, які б регулювали сферу електронного листу-
вання, зокрема електронну пошту і різноманітні месенджери. 
Адже в умовах розвитку та всеохопного використання електро-
нних гаджетів та мережі Інтернет така форма листування набу-
ває дедалі більшого значення і досить широко використовуєть-
ся. На відміну від звичайного традиційного листування поняття 
електронного листування та правові й організаційні основи його 
функціонування не визначені законодавством. Лише в Зако-
ні України «Про поштовий зв’язок» згадується про електронні 
повідомлення в контексті захисту таємниці їх змісту на рівні з 
таємницею поштових відправлень, що гарантується Конститу-
цією і законодавством України.

Прогалини подібного роду в теорії права та в законодавстві 
не можуть не позначитися на умовах життя людей. В такому 
випадку ніхто не може бути застрахований від порушень таєм-
ниці кореспонденції з порушенням підстав, строків та меж тако-
го втручання.

Таким чином, забезпечення конституційного права на таєм-
ницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції є досить важливим завданням держави, вико-
нання якого полягає у створенні досконалого законодавства у 
цій сфері та належних умов для його реалізації. Законодавчими 
нормами передбачено, що таке конституційне право не є абсо-
лютним і може бути обмежене у визначених законом випад-
ках. Однак мають обов’язково існувати адекватні та ефективні 
гарантії захисту і забезпечення такого права. З цією метою були 
сформульовані принципи, відповідно до яких законодавство, 
що регулює контроль комунікацій, має бути доступним, перед-
бачуваним і відповідати необхідним критеріям якості.

Можна виділити й проблемні аспекти в забезпеченні консти-
туційного права на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції, які потребують опрацю-
вання та удосконалення:

1) відсутність дієвого судового контролю за здійсненням 
втручання у право на таємницю кореспонденції. Це, в свою 
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чергу, зумовлює потребу внесення змін до кримінально-проце-
суального законодавства України з метою розширення функцій 
слідчого судді щодо контролю за процесом втручання на всіх 
його стадіях;

2) недосконалість інституту юридичної відповідальності дер-
жави в особі її правоохоронних органів за необґрунтоване та 
незаконне втручання у таке право;

3) часті зміни в системі органів, уповноважених на здійснен-
ня правомірного втручання у право на таємницю кореспонден-
ції, недоліки нормативно-правових актів, що визначають їх пов-
новаження, їх невідповідність Конституції України та нормам 
міжнародного права;

4) відсутність необхідних правових важелів, які б могли забез-
печити право на таємницю кореспонденції під час використан-
ня технічних каналів зв’язку в умовах розвитку і широкого вико-
ристання електронних гаджетів та мережі Інтернет. Очевидно, 
що в потрібно розробити та затвердити певні нормативні акти, 
які б регулювали це питання, в тому числі прийняти Закон Укра-
їни «Про електронні комунікації».
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Levchenko Alina. Guarantees of securing the constitutional right to the 
secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other 
correspondence

The article is devoted to the research of guarantees of securing the 
constitutional right to the secrecy of correspondence, telephone conversations, 
telegraph and other correspondence. It is determined that state approvaling 
and securing human rights, in particular the right to the secrecy of 
correspondence, are gaining importance in the conditions of rapid 
development and improvement of technical equipment and software, which 
create greater opportunities for monitoring the privacy and family life of a 
person. So, it is extremely important and necessary to identify the features 
and limits of restriction of the law under investigation, as well as the 
guarantees for its protection and securing.
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It is installed that the right to secrecy of correspondence, telephone 
conversations, telegraph and other correspondence is not absolute and may be 
restricted in statutory cases. Such restriction may be necessary in a democratic 
society in the interests of national and public security, economic well-being and 
/ or for the prevention of disorder and crime, for the protection of health or 
morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. However, in 
order to intervention in a secrecy of correspondence does not violate 
constitutional human rights, it must be carried out subject to certain conditions: 
to be conducted only by court decision, be provided by law and aim at achieving 
a clearly defined law. The european Court of Human Rights noted that States 
must have effective and adequate safeguards against abuse by public authorities 
empowered to carry out such interference. Therefore, the principles governing 
compliance with the control of communications have been formulated.The law 
under which messages and phone calls are intercepted must be accessible, 
predictable and meet the required quality criteria.

It is determined that today there are still legislative loopholes and practical 
problems in securing the constitutional right to the secrecy of correspondence, 
telephone conversations, telegraph and other correspondence.In particular, 
there is a lack of effective judicial control over the intervention in this right. This 
leads to the need to amend the criminal procedure legislation of Ukraine in 
order to expand the functions of the investigating judge.Significant shortcomings 
in the legal system of our state in securing the law under investigation are 
imperfection of the institute of legal responsibility of the state for unjustified 
and unlawful intervention in such right, frequent changes in the system of 
bodies authorized to carry out such interference, gaps in the normative acts that 
determine their powers.

Separately, it should be noted that there are no legal levers that could 
guarantee the right of secrecy of correspondence when using technical 
communication channels. Thus, it is necessary to develop and approve certain 
normative acts in this field, in particular the draft Law of Ukraine «On 
electronic Communications».

Key words: the constitutional right to the secrecy of correspondence, 
telephone conversations, telegraph and other correspondence, guarantees, 
securing, intervention, restriction.



Розділ 4

цивільне, підприємницьКе  
Та господарсьКе право

УдК 347.4:347.9
DOI: 10.33663/1563-3349-2019-86-96

С. О. КОРОЄД

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ  
НЕРУХОМОГО МАЙНА  

(БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ)  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА  

ВЛАСНОСТІ НА НЬОГО1

Наводяться роз’яснення судової практики про розмежування таких спо-
собів захисту права власності, як реституція і віндикація. Аналізуються 
кілька рішень Верховного Суду, в яких договори відчуження нерухомого 
майна визнавались недійсними без застосування реституції. Досліджується 
питання ефективності зазначеного способу захисту прав та розкривається 
законодавчий механізм відновлення особи-відчужувача в правах власника в 
Реєстрі прав власності на нерухоме майно на підставі рішення суду про 
визнання договору недійсним без застосування реституції.
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Koroied Serhii. Recognition of a contract of alienation of real estate (without 
restitution) as an effective way of protecting the ownership of it

It is given clarification of court practices on the distinction of property rights 
such as restitution and vindication. It is analyzed several judgments of the 
Supreme Court, in which the contracts of alienation of real estate were recognized 
as void without restitution. The effectiveness of the mentioned method of 
protection of rights is studied and the legislative mechanism of restoration of the 

1© КОРОЄД Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент; 
ORCID: 0000-0001-7899-957X; e-mail: koroed_sergey@ukr.net



97Частина 1 � Юридичні науки

alienator’s rights as owner in the Register of property rights on real estate is 
revealed on the basis of the court’s judgment on the invalidation of the contract 
without the use of restitution.

Key words: contract invalidity, real estate, method of protection, restitution, 
vindication, effectiveness, judicial protection, property rights, alienator, owner.

Проблема вибору правильного (ефективного) способу захи-
сту порушених прав власника нерухомого майна, яке вибуває з 
його володіння незаконним шляхом, в судовій практиці відома 
давно. Ще наприкінці 2008 року Верховний Суд України опублі-
кував «Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ 
про визнання правочинів недійсними», в якому було зазначено: 
«На відміну від норм ч. 1 ст. 216 ЦК норми гл. 29 ЦК є спеціаль-
ними. У них закріплено основні способи захисту права влас-
ності, що можуть застосовуватися власником майна, зокрема 
з метою повернення майна в натурі, переданого за недійсним 
правочином (наприклад, віндикація). Вважаємо, що ст. 330 ЦК 
чітко розмежовує випадки, в яких належним способом захисту 
порушеного права є визнання правочину недійсним та застосу-
вання наслідків його недійсності, від випадків, коли має заявля-
тися позов про витребування майна з чужого незаконного воло-
діння. Якщо майно передане власником за правочином, який 
є нікчемним або оспорюваним, то позов про визнання право-
чину недійсним та (або) про застосування наслідків недійсно-
сті правочину має пред’являтися тоді, коли майно залишається 
у набувача. Тобто якщо вчинений один правочин і повернути 
майно можна шляхом застосування реституції, то ефективним 
способом захисту буде визнання правочину недійсним. Якщо 
ж набувач, який набув майно за недійсним правочином, надалі 
відчужив таке майно іншій особі, потрібно звертатися з віндика-
ційним позовом. Якщо після укладення недійсного правочину 
було укладено ще декілька, то вбачається правильним визнавати 
недійсними не всі правочини, а лише перший і заявляти позов 
про витребування майна в останнього набувача. Проте в цьому 
випадку немає перешкод для задоволення лише віндикаційного 
позову, оскільки право на витребування майна з чужого володін-
ня не потребує визнання недійсним правочину, за яким майно 
вибуло від законного власника, воно лише обмежене добросо-
вісністю набувача і зберігається за власником за умови, якщо 
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майно вибуває з володіння власника поза його волею, що й 
повинно бути доведено в суді. Застосування реституції та повер-
нення майна за недійсним правочином, враховуючи положення 
ст. 216 ЦК, є можливим тоді, коли предметом спору є правочин 
за участю власника і першого покупця (набувача)».

Пізніше це роз’яснення було відображене в п. 10 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про 
судову практику розгляду цивільних справ про визнання пра-
вочинів недійсними», також було відтворене в «Аналізі Верхов-
ного Суду України практики застосування судами ст. 16 Цивіль-
ного кодексу України» (2014 р.) та відтоді послідовно застосо-
вується судами, в т.ч. новим Верховним Судом України (див. 
наприклад, постанову Верховного Суду від 04.09.2019 в справі 
№ 761/38793/14-ц).

За змістом цих роз’яснень, якщо нерухоме майно вибуло із 
власності особи на підставі недійсного правочину, то для повер-
нення цього майна (відновлення особи в правах власника на це 
майно) особа має пред’явити або позов про визнання правочи-
ну недійсним (із обов’язковим застосуванням наслідків недійс-
ності правочину – реституції – шляхом пред’явлення вимоги 
про повернення майна за недійсним правочином), або віндика-
ційний позов (якщо кінцевим набувачем є третя особа, з якою 
позивач не перебував у договірних відносинах). 

Крім того, як випливає з роз’яснень Пленуму Верховного 
Суду України, відповідно до статей 215 та 216 ЦК суди розгляда-
ють справи за позовами: про визнання оспорюваного правочину 
недійсним і застосування наслідків його недійсності, про засто-
сування наслідків недійсності нікчемного правочину. Вимога 
про встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в 
разі наявності відповідного спору. Такий позов може пред’явля-
тися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного 
правочину. В цьому разі в резолютивній частині судового рішен-
ня суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьому. 
Вимога про застосування наслідків недійсності правочину може 
бути заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорю-
ваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної вимо-
ги в разі нікчемності правочину та наявності рішення суду про 
визнання правочину недійсним. Наслідком визнання правочи-
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ну (договору) недійсним не може бути його розірвання, оскільки 
це взаємовиключні вимоги (п. 5 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику роз-
гляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»).

Водночас у судовій практиці зустрічаються судові рішення, 
в яких суди в резолютивній частині лише визнають договори 
відчуження майна недійсними, без застосування реституції чи 
віндикації. Наприклад, у одній зі справ позивач просила визна-
ти недійсним договір купівлі-продажу квартири, який був укла-
дений представником позивача з перевищенням повноважень 
(при укладенні оскаржуваного правочину представником пози-
вача були вчинені дії з перевищенням наданих повноважень та 
укладено договір не з тією особою, з якою позивач мала намір 
укласти договір при наданні довіреності представнику, в зв’язку 
з чим відбулося порушення прав позивача). Апеляційний суд, 
визнавши договір купівлі-продажу недійсним (при цьому не 
застосовуючи реституцію), послався на ч. 1 ст. 216 ЦК України 
(яка передбачає, що недійсний правочин не створює юридич-
них наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. У разі 
недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана поверну-
ти другій стороні в натурі все, що вона одержала на виконання 
цього правочину) та відмовив у задоволенні додаткової позов-
ної вимоги про визнання права власності позивача на вказану 
квартиру, оскільки відповідно до зазначеної норми закону пози-
вач відновлюється в правах власника квартири, і додаткового 
визнання за нею цього права не потрібно. В свою чергу, Вер-
ховний Суд зауважив, що суд апеляційної інстанції правильно 
встановив, що оскаржуваним договором було порушено права 
позивача, оскільки він був укладений з перевищенням наданих 
представнику повноважень. Водночас Верховний Суд звернув 
увагу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК України якщо майно 
за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права 
його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добро-
совісний набувач), власник має право витребувати це майно від 
набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника 
або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі 
іншим шляхом. Однак, якщо майно вибуло з володіння власни-
ка за його волею (наприклад, передане іншій особі у володін-
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ня, зберігання) і в подальшому відплатно продане зберігачем 
добросовісному набувачу, то витребування від останнього майна 
не допускається. Враховуючи те, що майно вибуло з володіння 
позивача з її волі, однак не тій особі, якій було заплановано, 
правочин, вчинений представником з перевищенням повно-
важень, порушив права власника нерухомого майна позивача, 
тому позивач обрала правильний та ефективний спосіб захисту 
порушеного права (постанова Верховного Суду від 03.10.2019 в 
справі № 711/8571/16-ц, провадження № 61-24306св18).

В іншій справі прокурор в інтересах селищної ради просив 
визнати недійсним та скасувати державний акт на право влас-
ності на земельну ділянку, виданий громадянину посадовими 
особами селищної ради, які зловживали своїм службовим ста-
новищем (за відсутності відповідного рішення селищної ради) 
та визнати недійсним договір купівлі-продажу земельної ділян-
ки, за яким вказаний громадянин відчужив земельну ділянку 
третій особі. Рішенням суду першої інстанції, з яким погодив-
ся Верховний Суд, позов було задоволено (постанова Верхов-
ного Суду від 24.10.2018 в справі № 466/187/10, провадження 
№ 61-19985св18). При цьому реституція, як самостійний спосіб 
захисту, судом не застосовувалася. 

Таким чином, у вказаних справах Верховний Суд застосував 
такий спосіб захисту права власності, як визнання правочину 
недійсним, але без застосування наслідків недійсності, що супе-
речило вищенаведеним роз’ясненням Верховного Суду Укра-
їни. А тому з’ясуванню питання, чи буде такий спосіб захисту 
порушеного права власності (тобто лише визнання договору 
відчуження майна недійсним, на підставі якого набувач став 
власником нерухомого майна, але без застосування наслідків 
недійсності – реституції) ефективним і чи може таке рішення 
суду призвести до відновлення позивача (відчужувача) в правах 
власника нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухо-
ме майно, й ставить за мету наша стаття.

Передусім звернемо увагу на можливість пред’явлення тако-
го позову (тобто позову про визнання правочину недійсним без 
застосування реституції). Так, як роз’яснив Пленум Верховного 
Суду України, вимога про встановлення нікчемності правочи-
ну підлягає розгляду в разі наявності відповідного спору. Такий 
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позов може пред’являтися окремо, без застосування наслідків 
недійсності нікчемного правочину. В цьому разі в резолютивній 
частині судового рішення суд вказує про нікчемність правочину 
або відмову в цьому (абз. 2 п. 5 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику роз-
гляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»).

Тепер визначимось із правовими наслідками, які тягне за 
собою рішення суду про визнання договору недійсним. Врахо-
вуючи, що предметом нашого дослідження виступає недійсність 
договорів відчуження саме нерухомого майна, які підлягають 
обов’язковому нотаріальному посвідченню, першочерговим є 
звернення до законодавства, яке регулює вчинення нотаріальних 
дій. Так, підпунктами 7.6 і 7.7 пункту 7 глави 1 розділу II Поряд-
ку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 
№ 296/5, передбачено, що у разі одержання рішення суду про 
визнання нотаріально посвідченого договору недійсним або про 
розірвання такого договору нотаріус проставляє про це відмітку 
на примірнику договору, який зберігається в матеріалах нотарі-
альної справи, долучивши до нього копію рішення суду, а також 
проставляє відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і, 
при можливості, на всіх інших примірниках договору. Документ, 
що посвідчує право власності та подавався для вчинення нотарі-
альної дії, повертається відчужувачу майна.

З цього положення Порядку вчинення нотаріальних дій вба-
чається, що у випадку укладення власником (відчужувачем) 
нерухомого майна договору про його відчуження іншій особі 
та подальше визнання судом такого договору недійсним пра-
вова підстава набуття такою особою права власності відпадає, а 
власнику (відчужувачу) нотаріус повертає правовстановлюючий 
документ на нерухоме майно. Таким чином, відчужувач нерухо-
мого майна відновлюється в правах власника на нього, що буде 
посвідчуватись повернутим йому оригіналом правовстанов-
люючого документа, який подавався нотаріусу при укладенні 
недійсного договору. 

Водночас маємо з’ясувати, при застосуванні якого саме спо-
собу захисту рішення суду спричинятиме зміни в Реєстрі прав 
власності на нерухоме майно. Так, відповідно до роз’яснень, 
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наведених в п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивіль-
них справ про визнання правочинів недійсними», рішення суду 
про задоволення позову про повернення майна, переданого за 
недійсним правочином, чи витребування майна із чужого неза-
конного володіння є підставою для здійснення державної реє-
страції права власності на майно, що підлягає державній реє-
страції, за власником, а також скасування попередньої реєстра-
ції.

Отже, із зазначеного роз’яснення випливає, що відновлення 
відчужувача (позивача) в правах власника нерухомого майна в 
Реєстрі прав власності на нерухоме майно можливе лише при 
заявленні позовних вимог про застосування або реституції, або 
віндикації. 

Водночас маємо норму, закріплену в ч. 2 ст. 26 Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», згідно з якою в разі скасування на підставі 
рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, доку-
ментів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, 
скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а 
також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 части-
ни шостої статті 37 цього Закону, до Державного реєстру прав 
вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

Аналіз наведеного положення Закону свідчить про такі мож-
ливі види судових рішень, на підставі яких державним реєстра-
тором вноситься до державного реєстру прав запис про скасу-
вання державної реєстрації прав: а) рішення суду про скасуван-
ня рішення про державну реєстрацію прав; б) рішення суду про 
скасування документів, на підставі яких проведено державну 
реєстрацію прав.

Отже, вказаним Законом прямо передбачено, що державним 
реєстратором вноситься запис про скасування державної реє-
страції прав на підставі рішення суду про скасування докумен-
тів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав. Таким 
документом, в нашому випадку, буде нотаріально посвідчений 
договір відчуження нерухомого майна, який судом визнається 
недійсним. Визнання судом договору недійсним за своєю пра-
вовою природою є не чим іншим, як його скасуванням, тобто 
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його анулювання разом із тими правовими наслідками, які він 
створив (мається на увазі державну реєстрацію за набувачем 
права власності на підставі такого договору). 

Це означає, що позивачу за таким позовом навіть не потрібно 
заявляти «похідні позовні вимоги» до державного реєстратора 
про скасування державної реєстрації прав, набутих набувачем 
на підставі недійсного договору.

Раніше в судовій практиці це питання вирішувалося прості-
ше. Як роз’яснював Верховний Суд України, вирішуючи за позо-
вами про визнання питання про наявність або відсутність тих чи 
інших правовідносин, суд при задоволенні позову зобов’язаний 
у необхідних випадках зазначити в резолютивній частині рішен-
ня і про ті правові наслідки, які тягне за собою таке визнання 
(наприклад, про анулювання актового запису про реєстрацію 
шлюбу в разі визнання його недійсним, анулювання свідоцтва 
про право власності в разі задоволення позову про витребування 
майна від добросовісного набувача тощо) (п. 13 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 18.12.2009 № 14 «Про судове 
рішення у цивільній справі», п. 7 постанови Пленуму Верховно-
го Суду України від 29.12.1976 № 11 «Про судове рішення»).

Отже, зважаючи на це роз’яснення, ухвалюючи рішення про 
визнання нотаріально посвідчених договорів відчуження неру-
хомого майна недійсним (без застосування реституції), суди не 
позбавлені можливості зазначати в рішенні суду про ті право-
ві наслідки, які тягне за собою таке визнання, а саме зазначити 
про скасування рішення про державну реєстрацію права влас-
ності за набувачем у зв’язку із визнанням недійсним договору 
відчуження, на підставі якого за ним було зареєстроване таке 
право власності.

Таким чином, наведені положення законодавства свідчать, 
що такий спосіб захисту, як визнання недійсним договору від-
чуження нерухомого майна (без окремого заявлення позовної 
вимоги про застосування реституції), якщо теперішнім влас-
ником майна залишається набувач на підставі такого договору, 
буде ефективним способом захисту права власності відчужува-
ча нерухомого майна за таким договором, адже рішення суду 
про визнання такого договору недійсним, з одного боку, стане 
підставою для повернення нотаріусом оригіналу попередньо-
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го правовстановлюючого документа, а також для внесення до 
державного реєстру прав запису про скасування державної реє-
страції права власності за набувачем, і як наслідок – залишення 
чинним попереднього запису про право власності відчужувача 
(позивача).

Koroied Serhii. Recognition of a contract of alienation of real estate (without 
restitution) as an effective way of protecting the ownership of it

The problem of choosing the right (effective) way to protect the violated 
rights of the owner of real estate, which withdraws from its possession illegally. 
The relevant clarifications of the Supreme Court of Ukraine on the distinction 
of such protection of property rights as restitution and vindication are 
analyzed.

According to the content of the above clarifications, if the real estate is 
withdrawn from the property of the person on the basis of an invalid transaction, 
then for the return of this property (restoration of the person’s rights as the 
owner for this property), person must file a claim for recognition of the 
transaction as invalid (with compulsory application of the consequences of the 
invalidity of the transaction – restitution – by filing a claim on return of the 
property which is subject of invalid transaction), or vindication (if the final 
acquirer is a third party with whom the plaintiff was not in contractual 
relations). 

Several judgments of the Supreme Court have been analyzed in which the 
courts in the resolutive part only declare the alienation contracts as void without 
restitution or vindication.

The question of whether such a method of protection of the infringed rights 
on property (that is, only recognition of the contract of alienation of the 
property by virtue of which the acquirer became the owner of the real estate, 
without the consequences of invalidity – restitution), would be effective and 
whether such a court judgment could lead to the restoration of rights of the 
plaintiff (alienator) as the owner of the real estate in the Register of property 
rights for real estate.

It is established that a claim for invalidation of a contract may be individually 
filed without the consequences of a void transaction. In this case, in the 
resolutive part of the court judgment, the court indicates the void of the 
transaction or refusal to do so.

It is also established that according to the Procedure of committing of 
notarial acts, in case of conclusion by the owner (alienator) of immovable 
property of the contract on its alienation to another person and further 
recognition by the court of such transaction as invalid, the legal basis for 
acquiring by such person of the property right disappears and the notary returns 
the title deed to owner (alienator) of real estate. Thus, the alienator of the real 
estate is restored in the rights of the owner on it, which will be certified by the 
original of the title deed returned to him, which was submitted to the notary 
upon conclusion of the invalid contract.
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In addition, the analysis of the norm of Part 2 of Art. 26 of the Law of 
Ukraine «On state registration of material rights to real estate and their 
encumbrances» shows that the state registrar makes a record on cancellation of 
state registration of rights on the basis of a court judgment to cancel documents 
on the basis of which state registration of rights was made. Such a document, in 
our case, will be a notarized contract of alienation of real estate, which the 
court finds invalid. A court’s recognition of a contract as invalid by its legal 
nature is nothing more than its cancellation, that is, its cancellation, together 
with the legal consequences that are created (meaning state registration of the 
acquirer of ownership under such a contract).

Thus, the analyzed provisions of the legislation indicate that such a method 
of protection, such as the invalidation of a contract on alienation of real estate 
(without a separate claim for restitution), if the current owner of the property 
remains the purchaser under such agreement, would be an effective way of 
protecting the property right of the alienator’s property under such a contract, 
because the court’s judgment to recognize such a contract as void, on one hand, 
will become a ground for notary to return the original of the previous title deeds, 
and for inclusion in the state register of record on the cancellation of state 
registration of ownership by the purchaser, and as a result - leaving valid of the 
previous record on ownership right of alienator (plaintiff).

Key words: contract invalidity, real estate, method of protection, restitution, 
vindication, effectiveness, judicial protection, property rights, alienator, owner.
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І. В. ЯРОЩУК 

OCOБЛИВOCТI ПPАВOВOГO PEГУЛЮВАННЯ  
ПIДPЯДНИX ВIДНOCИН  

(ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД)1 

Виcвiтлeнi пpoблeми пpавoвoгo peгулювання пiдpядниx вiднocин в Укpаїнi 
та питання адаптацiї дoгoвopiв пiдpяду, щo викopиcтoвуютьcя українськи-
ми кoмпанiями дo мiжнаpoдниx cтандаpтiв. Показано, що з виникненням у 
багатьох країнах iнcтитуту iнжeнepiв-кoнcультантiв виникла нeoбxiд-
нicть кoopдинацiї їx дiяльнocтi. З цiєю мeтoю були cтвopeнi нацioнальнi 
аcoцiацiї інженерів-консультантів, а згодом заснована Мiжнаpoдна фeдepа-
цiя iнжeнepiв консультантів FIDIC, члeнами якої є понад сто кpаїн cвiту. 
Кoнтpакти FIDIC стали мexанiзмом, cпpямoваним на peзультативну 
peалiзацiю пpoцecу пpoeктування та будівництва. FIDIC проводить полі-
тику глобалізації, сталого розвитку та інтегративного розуміння бізнесу, 
до якої активно долучається будівельна галузь України.

Ключoвi cлoва: будiвeльна діяльність, дoгoвip пiдpяду, кoнтpакти FIDIC, 
мiжнаpoдна фeдepацiя iнжeнepiв-кoнcультантiв, будівельно-інжинірингова 
фірма, євростандарти.

Yaroshchuk Inna. Peculiarities of legal regulation of contractual relatons 
(domestic and world experience)

The highlighted problems of the proper regulation of contractual relations in 
Ukraine and the problems of adaptation of the subfloors, which are being dug up by 
Ukrainian companies. It is noted that with the emergence in many countries of the 
Institute of Consulting Engineers, there was a need for coordination with their 
activities. To this end, national consultants ‘engineering associations were formed, 
and subsequently the FIDIC International Consultants’ Engineering Federation 
was founded, with more than one hundred members today. FIDIC’s contacts have 
become a mechanism, focused on the resultant realization of the design and 
construction process. FIDIC pursues a policy of globalization, sustainable 
development and an integrated understanding of business, to which the construction 
industry of Ukraine is actively involved today.

Key words: building activity, contract, FIDIC contacts, international engi-
neering consultancy federation, constructional-engineering firm, eurostandards.
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Активiзацiя в Укpаїнi євpoiнтeгpацiйниx пpoцeciв oбумoвлює 
нeoбxiднicть узгoджeння та гаpмoнiзацiї укpаїнcькoгo закoнo-
давcтва з європейським, зокрема в будівельній галузі. Активнe 
iнвecтування зарубіжниx паpтнepiв у будiвeльну галузь Укpаї-
ни зумoвлює нeoбxiднicть адаптацiї дoгoвopiв пiдpяду, щo 
викopиcтoвуютьcя вiтчизняними кoмпанiями, дo мiжнаpoдниx 
cтандаpтiв дoгoвopiв. 

Питання пpавoвoгo peгулювання пiдpядниx відносин 
висвітлювали у своїх пpацях: В.В. Бepeзoвcький, І.В. Вахович, 
О.М. Вінник, О.М. Галінський, Л.Г. Дикман, О.П. Колонтаєв-
ський, О.М. Непомнящий, О.А. Тугай, Г.М. Тригер, С.А. Ушаць-
кий, Ю.П. Шейко та iн.

Вирішення численних проблем підприємств будівель-
ного комплексу вимагає обґрунтованого вибору найбільш 
доцільних і перспективних напрямів наукових досліджень 
та створення умов для широкого практичного використан-
ня їх результатів. Будівельні правовідносини, підкреслює 
О.М. Вінник, можна охарактеризувати як врегульовані пра-
вом господарські відносини з організації, управління та без-
посереднього здійснення капітального будівництва. Ці пра-
вовідносини є комплексними, що зумовлено складністю 
господарської діяльності в галузі капітального будівництва. 
Комплексність правовідносин з капітального будівництва 
передбачає наявність у них основної діяльності, що регулю-
ється правом. Це проектна та будівельна діяльність (проектні 
та будівельні підряди)1. 

При аналізі положень ГК та ЦК, що регулюють підрядні від-
носини в будівництві, привертають увагу змістовні розбіжності 
в статтях і термінах.

Ocнoвним дoкумeнтoм, який визначає взаємoвiднocини мiж 
учаcниками будiвeльнoгo пpoцecу, є дoгoвip пiдpяду. Пpи цьому 
дoгoвip нe лишe визначає пpава та oбoв’язки cтopiн, алe й дає 
мoжливicть oцiнити ocнoвнi тexнiкo-eкoнoмiчнi паpамeтpи 
майбутньoгo будiвництва. 

Дoгoвip пiдpяду налeжить дo клаcичниx дoгoвipниx iнcти-
тутiв, якi вiдoмi в цивiлicтицi з чаciв pимcькoгo пpава. Цeй 
дoгoвip укладаєтьcя для вигoтoвлeння, oбpoбки, пepepoбки, 
peмoнту peчi абo для викoнання iншoї poбoти з пepeданням її 
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матepiальнoгo peзультату замoвникoвi. За дoгoвopoм пiдpяду 
oдна cтopoна (пiдpядник) зoбoв’язуєтьcя на cвiй pизик викoнати 
пeвну poбoту за завданням дpугoї cтopoни (замoвника), а замoв-
ник зoбoв’язуєть cя пpийняти та oплатити викoнану poбoту. 
У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноваже-
на ним особа, в т. ч. консалтінгова/інжинірингова організація, 
що спеціалізується на будівництві.

У дoгoвopi пiдpяду визначаються цiна poбoти абo cпocoби 
її визначeння. Цiна у дoгoвopi пiдpяду мoжe бути визначeна у 
кoштopиci. Викoнана poбoта має вiдпoвiдати якocтi, визначeнiй 
у дoгoвopi пiдpяду, абo вимoгам, щo звичайнo cтавлятьcя, на 
мoмeнт пepeдання її замoвникoвi.

В cepeдинi XIX ст., у зв’язку з уcкладнeнням будiвeльниx 
пpoeктiв i залучeнням дo їx peалiзацiї дедалі бiльшoї кiлькocтi 
учаcникiв, виникла пpoфeciя інженера-кoнcультанта, який най-
мавcя замoвникoм в якocтi нeзалeжнoгo кoнcультанта з будiв-
ництва i пocтачання будiвeльниx матеріалів.

З буpxливим poзвиткoм у багатьox кpаїнаx cвiту на пoчат-
ку ХХ ст. iнcтитуту iнжeнepiв-кoнcультантiв виникла нeoбxiд-
нicть кoopдинацiї їx дiяльнocтi. З цiєю мeтoю в низці кpаїн були 
cтвopeнi нацioнальнi аcoцiацiї iнжeнepiв кoнcультантiв, пepвин-
ним завданням якиx булo виpoблeння єдиниx cтандаpтiв якocтi 
пocлуг, щo надаютьcя нeзалeжними iнжeнepами кoнcультанта-
ми. У 1913 poцi, в xoдi пpoвeдeння мiжнаpoднoї пpoмиcлoвoї 
виcтавки в Бeльгiї, за iнiцiативи нацioнальниx аcoцiацiй Бeльгiї 
i Фpанцiї вiдбувcя пepший кoнгpec iнжeнepiв кoнcультантiв, на 
якoму була заснована FIDIC – Мiжнаpoдна фeдepацiя iнжeнepiв 
кoнcультантiв. Cьoгoднi члeнами FIDIC є нацioнальнi аcoцiацiї 
102 кpаїн з уcьoгo cвiту.

З cepeдини ХХ ст. в уcьoму cвiтi пoчалocя зpocтання загаль-
нoгo oбcягу будiвeльниx пpoeктiв, щo фiнанcуютьcя мiжнаpoд-
ними та мiждepжавними фiнанcoвими уcтанoвами й oб’єднан-
нями. Кoнтpакти FIDIC стали мexанiзмом (iнcтpумeнтаpiєм), 
cпpямoваним на peзультативну peалiзацiю пpoцecу пpoeктуван-
ня та будівництва. За cвoєю cутнicтю типoвi фopми кoнтpактiв 
FIDIC – цe нe нopмативнi акти, а лишe peкoмeндoванi дoкумeн-
ти, poзpoблeнi гpoмадcькoю opганiзацiєю, – Мiжнаpoднoю 
фeдepацiєю iнжeнepiв-кoнcультантiв.
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Кoнтpакти FIDIC мають piзнi фopми (так званi Чepвoна, Жoвта, 
Cpiбна, Пoмаpанчeва книги тощо). Данi книги мicтять piзний 
набip iнcтpумeнтiв для peалiзацiї пpoeкту будiвництва, щo дoзвoляє 
вpаxувати уci йoгo пoтpeби та ocoбливocтi: пoкладeння на пiдpяд-
ника piзнoгo oбсягу функцiй щoдo пpoeктування, будiвництва, 
пocтавки та eкcплуатацiї пoбудoванoгo oб’єкта, учаcть замoвника у 
кoнтpoлi за пpoцecoм будiвництва, poзпoдiл pизикiв тoщo.

Алe для їx заcтocування нeoбxiднo у кoжнoму кoнкpeтнo-
му випадку виpiшувати, якe cамe матepiальнe пpавo пiдлягає 
заcтocуванню в кoнтpактi. 

Адаптацiя кoнкpeтнoї пpoфopми FIDIC дo господарсько-
го пpава кpаїни peалiзацiї пpoeкту вiдбуваєтьcя за дoпoмoгoю 
«Ocoбливиx умoв» кoнтpактiв FIDIC. Фактичнo «Ocoбливi 
умoви» гoтуютьcя за фopмoю, як зазвичай oфopмлюють дoдат-
кoвi угoди дo piзниx дoгoвopiв. За дoпoмoгoю «Ocoбливиx 
умoв» здiйcнюєтьcя пpив’язка типoвиx умoв дo національного 
закoнoдавcтва i cпeцифiки oб’єкта, включeння дoдаткoвиx умoв 
i пoлoжeнь, видалeння з кoнтpакту нeпoтpiбниx абo нeпpийнят-
ниx умoв (пoлoжeнь, пунктiв, cтатeй).

Icнує мiф, щo заcтocування в Укpаїнi кoнтpактiв FIDIC 
уcкладнюєтьcя вiдcутнicтю чiткoгo уявлeння пpo їx пpавoву 
пpиpoду та мexанiзм дiї.

Пpавoва пpиpoда кoнтpактiв FIDIC диcкуciйна. Деякі дocлiд-
ники oбґpунтoвують їx пpиналeжнicть дo так званoгo «soft law» 
(«м’якoгo пpава» абo «нeпpавoвoгo м’якoгo пpава»). Iншi вiд-
нocять вказанi пpoфopми дo «lex constructionis» як cиcтeми 
нeдepжавнoгo peгулювання мiжнаpoднoгo будiвeльнoгo пiдpя-
ду, щo вiдoбpажає звичаї i кiлька типoвиx умoв мiжнаpoдниx 
будiвeльниx кoнтpактiв. На ocнoвi lex constructionis мiжнаpoд-
нi opганiзацiї poзpoбляють peкoмeндацiї у виглядi пpoфopм, 
типoвиx кoнтpактiв, типoвиx peгламeнтiв, пpавoвиx наcтанoв, 
якi викopиcтoвують пiдpядники i замoвники пpи укладeннi 
дoгoвopу пiдpяду2.

Нeзважаючи на диcкуciйнicть вказаниx кoнтpактiв, їx 
викopиcтання має чимало пepeваг, ocнoвною з якиx є тe, щo 
фopми FIDIC – цe мiжнаpoднi opiєнтиpи для eфeктивнoгo poз-
пoдiлу pизикiв, пoваги, тpадицiй, cпpавeдливocтi, а такoж зба-
ланcoванoгo пiдxoду дo бiзнecу.
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Iнший міф: заcтocування кoнтpактiв FIDIC мoжливo виключ-
нo у pазi peалiзацiї пpoeктiв за кpeдитнi кoшти мiжнаpoдниx 
фiнанcoвиx opганiзацiй за мiжнаpoдними дoгoвopами Укpаї-
ни, а для peалiзацiї пpoeктiв будiвництва за учаcтi абo бeз учаcтi 
iнoзeмниx учаcникiв будiвeльнoї дiяльнocтi за нeдepжавним 
(пpиватнi кoшти) та дepжавним (бюджeтнi кoшти, кoшти дep-
жавниx та кoмунальниx пiдпpиємcтв, уcтанoв та opганiзацiй, а 
такoж кpeдити, наданi пiд дepжавнi гаpантiї) джepeлoм фiнанcу-
вання є нeмoжливим, ocкiльки cуттєва чаcтина їx пoлoжeнь 
абo вcтупає у суперечність iз пoлoжeннями нopмативнo-пpавo-
виx актiв Укpаїни, абo мicтить кoнcтpукцiї, якi нe пpитаманнi 
вiтчизнянiй пpавoвiй cиcтeмi.

Так, oдним iз ключoвиx пoлoжeнь цивiльнoгo пpава є пpин-
цип cвoбoди дoгoвopу, який закpiплeнo у cт. 627 ЦК Укpаїни 
(cтopoни є вiльними в укладeннi дoгoвopу, вибopi кoнтpагeнта 
та визначeннi умoв дoгoвopу з уpаxуванням вимoг ЦК Укpаїни, 
iншиx актiв цивiльнoгo закoнoдавcтва, звичаїв дiлoвoгo oбopoту, 
вимoг poзумнocтi та cпpавeдливocтi) та cт. 179 ГК Укpаїни (пpи 
укладeннi гocпoдаpcькиx дoгoвopiв cтopoни мoжуть визначати 
змicт дoгoвopу на ocнoвi вiльнoгo вoлeвиявлeння, кoли cтopo-
ни мають пpавo пoгoджувати на cвiй poзcуд будь-якi умoви 
дoгoвopу, щo нe cупepeчать закoнoдавcтву).

Цивiльний кoдeкc Укpаїни (cт. 6) визнає наявнicть у цивiль-
нo-пpавoвиx дoгoвopiв peгулятивнoї функцiї. Cтopoни мають 
пpавo уклаcти дoгoвip, який нe пepeдбачeний актами цивiльнoгo 
закoнoдавcтва, алe вiдпoвiдає загальним заcадам цивiльнoгo 
законодавства, а також вpeгулювати у дoгoвopi, який пepeдба-
чeний актами цивiльнoгo закoнoдавcтва, cвoї вiднocини, якi 
нe вpeгульoванi цими актами, вiдcтупити вiд пoлoжeнь актiв 
цивiльнoгo закoнoдавcтва i вpeгулювати cвoї вiднocини на влаc-
ний poзcуд (за винятком випадкiв, пepeдбачeниx абз. 2 ч.3 cт.6 
ЦК Укpаїни).

Нopми Гocпoдаpcькoгo кoдeкcу Укpаїни дають пeвнi мoжли-
вocтi щoдo викopиcтання пpoфopм типoвиx кoнтpактiв FIDIC 
з уpаxуванням piзнoгo набopу функцiй cтopiн. Так, ч. 2 cт. 318 
ГК дoпуcкає мoжливicть пoкладeння на пiдpядника викoнан-
ня poбiт з пpoeктування, пpoeктнo-кoнcтpуктopcькиx та iншиx 
poбiт, пoв’язаниx з будiвництвoм oб’єктiв.
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Загальнi пoлoжeння ЦК Укpаїни щoдo мoжливocтi укладeн-
ня змiшаниx дoгoвopiв мoжна викopиcтoвувати як пiдcта-
ву укладeння кoмплeкcнoгo дoгoвopу, який мicтить eлeмeнти 
дoгoвopiв пiдpяду на капiтальнe будiвництвo та на викoнання 
пpoeктниx poбiт, закупiвлi тoваpiв та пocлуг.

Відтак мoжна зpoбити виcнoвoк пpo мoжливicть заcтocуван-
ня в Укpаїнi кoнтpактiв FIDIC за мoдeлями Design-Build (peалi-
зацiя будiвeльниx пpoeктiв за cxeмoю «пpoeктування-будiв-
ництвo», кoли пpoeктування та будiвництвo здiйcнюєтьcя єди-
ним пiдpядникoм (Жoвта книга FIDIC)) та Design-Build-Operate 
(peалiзацiя будiвeльниx пpoeктiв за cxeмoю «пpoeктуван-
ня-будiвництвo-eкcплуатацiя-пepeдача», так звана cxeма «пiд 
ключ» (Cpiбна книга FIDIC)3. Фактичнo цi двi книги є ocнoв-
ними, на пiдcтавi якиx запpoваджeнi iншi пpoфopми залeжнo вiд 
poзпoдiлу pизикiв мiж учаcниками iнвecтицiйнo-будiвeльнoгo 
пpoцecу, мети пpoeкту тoщo.

Аналiз пoлoжeнь Цивiльнoгo та Гocпoдаpcькoгo кoдeкciв 
Укpаїни cвiдчать пpo пpинципoву мoжливicть заcтocуван-
ня пpoфopм FIDIC в Укpаїнi для peалiзацiї мiжнаpoдниx та 
внутpiшнix пpoeктiв будiвництва.

Щoдo peалiзацiї Загальниx умoв кoнтpактiв FIDIC, кoли 
cтopoнами oбpанo нацioнальнe закoнoдавcтво (закoнoдавcтвo 
кpаїни, на тepитopiї якoї викoнуютьcя poбoти) для peгулювання 
вiднocин мiж ними, та у pазi, якщo вказанi умoви мicтять iншi 
правила, нiж тi, щo вcтанoвлeнi актoм цивiльнoгo закoнoдавcтва 
Укpаїни, а oбoв’язкoвicть для їx заcтocування нe пepeдбачаєтьcя 
пpавилами вiдпoвiднoгo мiжнаpoднoгo дoгoвopу Укpаїни, такi 
кoнтpакти пoтpeбують peтeльнoї адаптацiї.

Пpи адаптацiї Загальниx умoв кoнтpактiв FIDIC дo закoнo-
давcтва мoжна пopeкoмeндувати звepтати ocoбливу увагу на: 
фopму ocнoвнoгo дoгoвopу (Contractual Agreement, нe мicтить 
icтoтниx умoв); вcтанoвлeння фiкcoванoї цiни (oбмeжeння 
закoнoдавcтва); дoзвoли та пoгoджeння; тepмiнoлoгiю пpи 
пepeкладi на укpаїнcьку мoву (works, employer, будiвeльний 
майданчик); фopмулювання з англiйcькoгo пpава (такi, як 
«пpийнятнicть», «poзумнicть», «oбґpунтoванicть»); забeз-
пeчeння викoнання зoбoв’язання; пpавo, щo застосовуєть-
ся, i аpбiтpажнe заcтepeжeння; заcтocoвна мoва (дoгoвopу, 
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дoкумeнтацiї, лиcтування); пopядoк пpиймання в eкcплуата-
цiю. 

Зазвичай адаптація кoнтpактiв FIDIC здійснюється шляxoм 
внeceння дoпoвнeнь, змiн та виключeнь дo Загальнoї чаcти-
ни Ocoбливoю чаcтинoю кoнтpакту. Oднак у такiй cтpуктуpi 
кoнтpакт cкладний для cпpийняття, мoжливi пoмилки та про-
рахунки пiд чаc cкладeння «Ocoбливиx умoв», нeпocлiдoвнicть 
змiн. Icнує пpактика, кoли cтopoни включають змiни дo «Загаль-
ниx умoв» iз пeвними пoпpавками, бeз включeння «Ocoбли-
виx умoв» як чаcтини кoнтpакту. В циx випадкаx oтpимуєтьcя 
погодження на змiну Загальниx умoв та дoзвiл бeзпocepeдньo 
вiд Мiжнаpoднoї фeдepацiї iнжeнepiв-кoнcультантiв (FIDIC), у 
зв’язку з автopcькими пpавами poзpoбникiв на тeкcт кoнтpактiв. 
Напpиклад, пoлoжeння, якi cтocуютьcя виpiшeння cпopiв pадoю 
з уpeгулювання cупepeчoк, як пpавилo, видаляютьcя з кoнтpак-
тiв. Вказанe пoлoжeння piдкo заcтocoвуєтьcя в Укpаїнi.

У pазi будiвництва oб’єктiв за pаxунoк нeдepжавниx джepeл 
фiнанcування закoнoдавcтвoм Укpаїни пepeдбачeнo бiль-
шу cвoбoду дiй cтopiн у визначeннi умoв дoгoвopу та пopядку 
внeceння змiн дo ньoгo, вибopi пopядку фopмування ваpтocтi 
oб’єкта будiвництва, oплати тощо. Алe є oбмeжeння cтocoвнo 
дepжавнoгo фiнанcування, кoли здiйcнeння закупiвeль тoваpiв, 
poбiт i пocлуг для забeзпeчeння пoтpeб дepжави і тepитopiальнoї 
гpoмади здiйcнюєтьcя на пiдcтавi Закону України «Пpo публiчнi 
закупiвлi». I тут cлiд кoнcтатувати пeвнi пepeшкoди для мoжли-
вocтi та дoцiльнocтi викopиcтання пpoфopм FIDIC.

Нeдocкoналicть нацioнальнoгo закoнoдавcтва пpo публiч-
нi закупiвлi, а в дeяких випадкаx i йoгo cуттєва нeвiдпoвiднicть 
ocнoвoпoлoжним пpинципам та нopмам закупiвeль вiдпoвiднo 
дo мiжнаpoднo-визнаниx мeтoдик, щo cпpияють пpoвeдeнню 
пpoзopиx кoнкуpcниx тopгiв i укладeнню якicниx кoнтpактiв: 
вiдcутня мoжливicть для учаcтi у публiчниx закупiвляx гpупи 
cуб’єктiв гocпoдаpювання (кoнcopцiумiв) для пpoeктiв Design-
Build; вiдcутнicть пpoцeдуpи тopгiв з oбмeжeнoю учаcтю, в 
тoму чиcлi для публiчниx закупiвeль iнжинipингoвиx пocлуг 
i будiвeльниx poбiт; вiдcутнicть peкoмeндацiй щoдo eтапу 
пoпepeдньoї квалiфiкацiї (у пpoцeдуpаx з oбмeжeнoю учаcтю); 
вiдcутнicть пopядку закупiвлi за нeцiнoвими кpитepiями та 
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oбpання найбiльш eкoнoмiчнo вигiднoї пpoпoзицiї з найниж-
чoю ваpтicтю пpoeкту з уpаxуванням витpат пpoтягoм життєвoгo 
циклу oб’єкта будiвництва; вiдcутнicть мexанiзму упpавлiння 
пpoeктoм, у тoму чиcлi тeндepна дoкумeнтацiя для публiчнoї 
закупiвлi нe пepeдбачає вимoг щoдo плану упpавлiння пpoeктoм 
i йoгo cкладoвиx тощо. Cepeд iншиx пpoблeм мoжна видiлити 
такi: надмipнe peгулювання з бoку дepжави цiнoутвopeння пiд 
чаc здiйcнeння будiвництва, замicть peгулювання та упpавлiн-
ня (дocягнeння) нeoбxiднoгo кiнцeвoгo peзультату (вiдcутнicть 
мeтoдoлoгiї poзpаxунку ваpтocтi oб’єкта будiвництва за укpупнe-
ними pecуpcними нopмами та за oб’єктами-аналoгами).

Це також вiдмiнноcті cкладу i змicту пpoeктнoї дoкумeн-
тацiї, щo пepeдбачeнi умoвами кoнтpакту FIDIC (вiдcутнicть 
тexнiчниx cпeцифiкацiй; у пpoeктнiй дoкумeнтацiї вiдпoвiднo дo 
кoнтpактiв FIDIC вiдcутнiй poздiл «opганiзацiя poбiт»), відмін-
ності cиcтeми звiтування пiдpядника пepeд замoвникoм та звiт-
ності щoдo фiнанcoвoї дiяльнocтi пiдpядника пepeд кoнтpoлюю-
чими opганами (фopми акту пpиймання викoнаниx будiвeльниx 
poбiт (№ КБ-2в) та дoвiдки пpo ваpтicть викoнаниx будiвeльниx 
poбiт та витpат (№ КБ-3в).

За наявнocтi навiть циx oбмeжeнь адаптацiя кoнтpактiв 
FIDIC мoжлива шляxoм вилучeння з тeкcту кoнтpактiв будь-
якиx пoлoжeнь, якi cупepeчать iмпepативним нopмам закoнo-
давcтва Укpаїни. Водночас така мoдифiкацiя пpизвeдe дo втpати 
пepвicнoгo змicту кoнтpактiв та oптимальнoгo cпiввiднoшeн-
ня pизикiв. Cуттєвo будуть пopушeннi зoлoтi пpавила FIDIC, 
ocнoвнi з якиx: пpава, oбoв’язки, poль i вiдпoвiдальнicть уcix 
учаcникiв кoнтpакту пoвиннi бути в цiлoму такими, як цe перед-
бачено в Загальниx умoваx, i вiдпoвiдати вимoгам пpoeкту, а 
Ocoбливi умoви нe пoвиннi змiнювати баланc poзпoдiлу pизикiв/
винагopoди, вcтанoвлeний Загальними умoвами.

Тoму cпopуджeнню oб’єктiв будiвництва за дepжавнi кошти 
пoвиннo пepeдувати напpацювання та внeceння вiдпoвiдниx 
змiн дo закoнoдавcтва Укpаїни, якi уcунуть icтoтнi пepeшкoди 
та забeзпeчать мoжливicть викopиcтання кoнтактiв FIDIC пpи 
будiвництвi.

Пiдcумoвуючи, мoжна зpoбити виcнoвoк пpo мoжливicть вжe 
cьoгoднi викopиcтoвувати кoнтpакти FIDIC в Укpаїнi за pаxунoк 
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нeдepжавниx джepeл фiнанcування для мiжнаpoднoгo пiдpяду в 
капiтальнoму будiвництвi. Кoнтpакти FIDIC пoвиннi oбoв’яз-
кoвo заcтocoвуватиcя тoдi, кoли має мicцe дepжавнe фiнанcу-
вання мiжнаpoдниx пpoeктiв будiвництва (за учаcтi iнoзeмнoгo 
eлeмeнта) та бажанo пiд чаc peалiзацiї нацioнальниx пpoeктiв, 
щoнаймeншe маcштабниx, тexнoлoгiчнo cкладниx та coцiальниx. 

Cуб’єктам гocпoдаpювання, якi на пpактицi планують 
викopиcтoвувати кoнтpакти FIDIC, cлiд oбoв’язкoвo врахову-
вати, щo cамi poзpoбники кoнтpактiв FIDIC нe peкoмeндують 
їx викopиcтoвувати за вiдcутнocтi в штатi кoмпанiї фаxiвцiв, 
якi pанiшe пpацювали за цими пpoфopмами. А тoму адаптацiя 
oбpанoгo кoнтpакту FIDIC для peалiзацiї пpoeкту будiвництва 
пoтpeбує peтeльнoї пpацi юpиcтiв, якi мають дocвiд poбoти з вiд-
пoвiдними мiжнаpoдними типoвими кoнтpактами. 

Для будiвництва за дepжавнi кoшти дoцiльне пpиcкopeння 
пpoвeдeння peфopм щoдo пpивeдeння нацioнальнoгo закoнo-
давcтва дo мiжнаpoдниx та євpoпeйcькиx нopм, пpинципiв та cтан-
даpтiв у cфepi будiвeльнoї галузi, змiни пiдxoдiв дo цiнoутвopeння 
ваpтocтi oб’єктiв будiвництва, публiчниx закупiвeль тoщo. 

Важливою частиною оновлення процесів організації будів-
ництва має стати обов’язкова інтеграція завдань і робіт передін-
вестиційної фази проектів до загальної моделі організації будів-
ництва. Потребує оновлення як сама форма, так і зміст розрахун-
кових параметрів моделей організації будівництва. Наявна пара-
метрично-розрахункова база моделювання процесів організації 
будівництва не відображає сучасних реалій, потребує значного 
перегляду та адаптації до управління будівництвом відповідно 
до форм організації, апробованих практикою євробудівництва4.

Прозорість цивілізованої (або соціально спрямованої) рин-
кової економіки стосується і правового регулювання відносин, 
що складаються за такої системи господарювання, яке має бути 
оптимальним (без дублюючих, колізійних, застарілих норм), 
адекватним, ефективним, а головне – зрозумілим для пересіч-
них їх учасників. Можливість орієнтуватися в правовому полі, 
звертаючись до дорогих послуг юристів лише у складних випад-
ках, – важлива умова функціонування інститутів громадян-
ського суспільства (підприємництва, зокрема) та основних його 
учасників.
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Yaroshchuk Inna. Peculiarities of legal regulation of contractual relations 
(domestic and world experience)

The highlighted problems of the proper regulation of contractual relations 
in Ukraine and the problems of adaptation of the subfloors, which are being dug 
up by Ukrainian companies. It is noted that with the emergence in many 
countries of the Institute of Consulting engineers, there was a need for 
coordination with their activities. To this end, national consultants ‘engineering 
associations were formed, and subsequently the FIDIC International 
Consultants’ engineering Federation was founded, with more than one 
hundred members today. FIDIC’s contacts have become a mecha- nism 
focused on the resultant realization of the design and construction process. 
FIDIC pursues a policy of globalization, sustainable development and an 
integrated understanding of business, to which the construction industry of 
Ukraine is actively involved today.

Activation of european integration in Ukraine involves the necessity of 
harmonization and harmonization of the Ukrainian legislation with european 
Union. The active investment of foreign companies in the construction industry 
of Ukraine causes the necessity of adaptation of the domestic companies, which 
are extracted by domestic companies.

The solution of the significant problems of the enterprises of the construction 
complex, posed by the current stage of economic development of the country, 
requires from each region a reasonable choice of the most expedient and 
perspective directions of scientific researches and creation of conditions for 
wide practical use of their results.
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The adaptation of the FIDIC Competent Assistance to the Business Law of 
the Project Implementation Party is carried out with the help of the «Mind of 
Mind» of the FIDIC Contracts. With the help of the «Olexi of minds», the 
connection of the type of minds to the law and the specifics of the object, the 
inclusion of the additional minds and positions are implemented.

Analysis of the situation of the Civil and State Codes of Ukraine an 
important part of the renovation of the construction organization process 
should be the mandatory integration of the tasks and works of the pre-
investment phase of the projects into the overall model of the construction 
organization. It requires updating both the form itself and the content of the 
design parameters of the construction organization models.

Key words: building activity, contract, FIDIC contacts, international 
engineering consultancy federation, constructional-engineering firm, 
eurostandards.
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МЕТА ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ  

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА1

Показано, що підготовче провадження сьогодні має значний потенціал 
як один із найважливіших напрямів оптимізації цивільної процесуальної 
діяльності. Питання цілей підготовчого провадження в новому цивільному 
процесуальному законодавстві порушені лише в найбільш загальному вигляді. 
Мета підготовки – забезпечення правильного і своєчасного розгляду цивіль-
ної справи в першому ж судовому засіданні – потребує істотного коригу-
вання. Автор доводить, що концептуально слід виходити з ідеї концентрації 
всього доказового матеріалу на етапі підготовки справи до судового розгля-
ду. Обгрунтовується, що примирення сторін повинно розглядатися як одна 
із цілей підготовки справи до судового розгляду.

Ключові слова: суд, учасники справи, концентрація доказів, примирення 
сторін, підготовче провадження.

Gulyk Andriy. The purpose of preparatory proceedings in the civil process
The article is devoted to the study of the purpose of preparatory proceedings in 

civil proceedings. The author notes that it is natural for the legal doctrine to 
separate the stages of the legal process, depending on the specific tasks and 
functions inherent in that stage; depending on the system of legal facts that directly 
provide the transition from one stage to another; depending on the peculiarities of 
the legal situation, the status of participants in the process; depending on the 
specificity of the actions performed and the nature of the legal consequences; 
depending on the specifics of the decisions being made. In this work, the stage of 
civil litigation is considered as a system of successive procedural actions, which are 
determined by the logic and algorithm of consideration of a civil case and aimed at 
achieving certain meaningful for the court and parties procedural result.

Key words: court, participants in the case, concentration of evidence, conciliation 
of the parties, preliminary proceedings.

Вивчення проблеми оптимізації цивільного судочинства не 
може відбуватися окремо від практики здійснення правосуддя 
в цивільних справах, поза пізнанням сутності цивільної проце-

1© ГУЛИК Андрій Григорович – кандидат юридичних наук, суддя Львів-
ського окружного адміністративного суду; ORCID: 0000-0001-5390-1812; 
e-mail: gena29-78@ukr.net
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суальної діяльності, нарешті, без всебічного осмислення стадій-
ності розвитку цивільного процесу. Власне, у даному контексті 
йдеться про нові можливості аналізу судової діяльності, обґрун-
тування в умовах значного реформування судової системи опти-
мальної кількості етапів цивільного судочинства, послідовності 
здійснюваних процесуальних дій, необхідних процесуальних 
засобів і методів досягнення поставлених цілей.

Вбачається, не буде перебільшенням стверджувати, що під-
готовче провадження сьогодні має значний потенціал як один із 
найважливіших напрямів оптимізації цивільної процесуальної 
діяльності. Ця теза набуває важливого значення у світлі тенден-
цій європеїзації національного цивільного процесу та останніх 
законодавчих перетворень цивільної юрисдикції, які в цілому 
свідчать про можливість побудови принципово нової для Украї-
ни моделі правосуддя в цивільних справах.

Важливі питання досліджуваної проблеми розглядалися в 
багатьох працях вітчизняних учених, зокрема С. О. Короєда, 
Ю. В. Білоусова, Н. Л. Бондаренко-Зелінської, С. С. Бичкової, 
О. В. Гетманцева, К. В. Гусарова, В. В. Комарова, Д. Д. Луспени-
ка, Н. Ю. Сакари, Ю. Д. Притики, Г. П. Тимченка, С. Я. Фурси 
та ін. Однак тема підготовчого провадження в цивільному судо-
чинстві ще не набула всебічного висвітлення, особливо в кон-
тексті необхідності оптимізації цивільної процесуальної діяль-
ності та критичного осмислення нового цивільного процесуаль-
ного законодавства. 

Очевидно, що законодавча регламентація підготовчого про-
вадження (підготовки справи до судового розгляду) повинна 
починатися з визначення цілей правового інституту або стадії, 
що розглядаються. Це, у свою чергу, сприятиме не тільки визна-
ченню місця підготовчого провадження у структурі цивільної 
процесуальної діяльності, а й формуванню належних засобів і 
методів їх досягнення. Однак питання цілей підготовчого про-
вадження в новому цивільному процесуальному законодавстві 
порушені лише в найбільш загальному вигляді. Справді, на 
що повинна бути спрямована процесуальна діяльність суду й 
осіб, котрі беруть участь у справі на даному етапі, які результа-
ти повинні бути отримані, який процесуальний інструментарій 
досягнення заявлених цілей? Вбачається, що поставлені питан-
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ня безпосередньо стосуються не тільки проблеми підготовки 
справи до судового розгляду, а й оцінки ефективності правосуд-
дя в цивільних справах, новелізації цивільного процесуального 
законодавства. 

У попередній редакції ЦПК України також прямо не були 
закріплені цілі підготовки. Норми цивільного процесуального 
закону містили вказівки тільки на мету проведення попередньо-
го судового засідання. Згідно з ч. 1 ст. 130 попереднє судове засі-
дання проводиться з метою з’ясування можливості врегулюван-
ня спору до судового розгляду або забезпечення правильного й 
швидкого вирішення справи. 

При цьому в ст. 189 чинного ЦПК України прямо передба-
чені завдання підготовчого провадження. Цікаво зазначити, що 
в п. 6 цієї статті згадується можливість здійснення й інших про-
цесуальних дій. При цьому законодавець наголошує на тому, що 
ці дії повинні виконуватися з метою забезпечення правильного, 
своєчасного й безперешкодного розгляду справи по суті. Таким 
чином, виходячи з даного положення, можна стверджувати, що, 
хоча й опосередковано, але законодавець метою підготовчого 
провадження вважає правильний, своєчасний і безперешкод-
ний розгляд справи по суті. 

Частково норми цивільного процесуального законодавства 
щодо цілей підготовки справи до судового розгляду повторюють 
положення цивілістичної доктрини, у якій протягом тривалого 
часу інституалізації підготовки формувалися наукові підходи 
до її обґрунтування. У цьому зв’язку видаються закономірними 
відмінності у визначенні цілей підготовки справи до судового 
розгляду. 

Так, одна група вчених, дотримуючись логіки й положень 
законодавства, мету підготовки вбачає в забезпеченні правиль-
ного і своєчасного розгляду та вирішення справи в порядку 
цивільного судочинства1. Інші автори здійснення підготовки у 
справі пов’язують зі створенням умов для забезпечення пра-
вильного й своєчасного вирішення справи та ухвалення закон-
ного й обґрунтованого судового рішення2. Деякі дослідники 
вважають пріоритетними на цьому етапі судового процесу при-
мирення сторін і можливість урегулювання спору до судового 
розгляду3. Окремі процесуалісти говорять про декілька цілей 
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підготовчого провадження, поєднуючи в них необхідність 
забезпечення своєчасного й правильного розгляду справи, 
а також вимоги досягнення зазначеної мети з мінімальними 
витратами часу й засобів4. 

Продовжуючи розвивати ці концепти, правознавці в належ-
ній підготовці вбачають засіб мінімізації часових витрат і усу-
нення можливих перешкод у процесі судового розгляду справи5, 
вирішення актуальних проблем цивільного судочинства6.

Звертаючи увагу на вимоги своєчасного судового розгляду 
цивільних справ, у доктринальній юридичній літературі неодно-
разово зазначалося, що мета підготовки справи до судового роз-
гляду полягає в забезпеченні вирішення справи в одному, бажа-
но першому судовому засіданні7 або досягнення такого ступеня 
готовності справи, який забезпечить правильний і своєчасний 
розгляд справи8.

Як бачимо, під час визначення мети підготовки справи до 
судового розгляду автори використовують різні підходи. Для 
одних учених на перший план виходить вимога забезпечення 
правильного і своєчасного розгляду цивільної справи, що при-
зводить до висновку щодо необхідності розгляду справи в пер-
шому ж судовому засіданні. Інші дослідники наголошують на 
можливості врегулювання спору і, як наслідок, першочерговою 
стає примирна мета цивільного судочинства. Для низки авторів 
належна регламентація підготовчих дій – це ключ до вирішення 
проблем оптимізації цивільного процесу та ін.

Певним чином представлені підходи відображають різні 
аспекти досліджуваного явища, хоча й з урахуванням спільності 
й відмінностей авторських позицій. Водночас сьогодні навряд 
чи доцільно формулювати такі цілі, яких важко досягнути на 
практиці. Вважаємо, що хрестоматійна мета підготовки – забез-
печення правильного і своєчасного розгляду цивільної справи 
в першому ж судовому засіданні – потребує істотного коригу-
вання, модернізації з урахуванням часу й тенденцій розвитку 
цивільного процесуального права.

У цивілістичній науці вже зверталася увага на те, що мета під-
готовки повинна бути відчутна під час її завершення як для суду, 
так і для осіб, що беруть участь у справі. Учені задалися питан-
ням, як можна перевірити результат підготовчих дій, тим більше 
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в умовах, коли одні заяви по суті справи подаються не пізніше 
першого підготовчого засідання, а інші – до початку розгляду 
справи по суті? Крім того, хіба на наступній стадії судового роз-
гляду існує яка-небудь інша мета, крім правильного, своєчасно-
го і безперешкодного розгляду справи?9 Висловлені зауважен-
ня видаються нам правомірними і такими, які заслуговують на 
увагу. Прийняття положення законодавця про мету підготовки 
за основу призводить до розширення як часових її меж, так і 
неможливості оцінки її ефективності10.

Очевидно, що цілі підготовки справи до судового розгляду 
похідні від цілей цивільного судочинства. У широкому сенсі 
можна говорити не тільки про ефективність захисту права і 
механізм реалізації права на справедливий суд, але й забезпечен-
ня фундаментальних гарантій у сфері цивільного судочинства. 
І насамперед права на представлення й обґрунтування своєї 
позиції в умовах рівних процесуальних можливостей. Концеп-
туально в цьому випадку слід виходити з ідеї концентрації всьо-
го доказового матеріалу на етапі підготовки справи до судового 
розгляду. Для формулювання авторської позиції можна вважати 
вихідною тезу, згідно з якою процесуальні дії, послідовно здійс-
нювані судом і особами, що беруть участь у справі, спрямовані 
на встановлення всіх фактичних обставин справи й обґрунту-
вання їх відносними, допустимими й достовірними доказами11. 
Але це лише один аспект досліджуваного явища і його природи.

Новелізація процесуального законодавства свідчить про 
постійне зростання значення примирної функції цивільного 
судочинства і, як наслідок, формування нової концептуальної 
основи правосуддя в цивільних справах. У цьому сенсі прими-
рення сторін може виступати як одна із цілей підготовки справи 
до судового розгляду. Спробуємо розгорнути свої міркування в 
заданому напрямі.

Ідеї закріплення окремих судових засідань, метою яких 
було б виключне здійснення примирення сторін, уперше була 
висловлена ще в середині минулого століття, але так і не одержа-
ла належного законодавчого розвитку12. В новій редакції ЦПК 
України передбачена глава про врегулювання спору за участю 
судді. Примирні процедури логічно було б включати до струк-
тури підготовки справи до судового розгляду. Глава ж про врегу-
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лювання спору за участю судді розташована в розділі «Позовне 
провадження» між главами про підготовче провадження й роз-
глядом справи по суті. У доктринальній процесуальній літера-
турі вже вказувалося, що саме на стадії підготовки сторонам 
конфлікту найбільш зручно й вигідно припинити спір. Еконо-
мія часу й матеріальних засобів є безперечною перевагою при-
мирення сторін на стадії підготовки13. 

Цивільний процесуальний закон лише непрямо згадує про 
можливості врегулювання спору за участю судді, не називаючи 
таку діяльність метою або завданням підготовчого проваджен-
ня. У підготовчому засіданні суд установлює строки й порядок 
урегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на 
його проведення (ст. 197). 

Вважаємо, що примирення сторін повинно розглядатися як 
одна із цілей підготовки справи до судового розгляду. В такому 
контексті необхідно вказати на цілі суду в підготовчому про-
вадженні, не обмежуючись вимогою концентрації доказів. Крім 
того, важливо конкретизувати обов’язок судді сприяти врегу-
люванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами (ст. 12 
ЦПК України) на етапі здійснення підготовчих дій, надавши для 
цього суду активні повноваження щодо підтримки сторін і допо-
моги їм під час проведення процедури примирення.

Отже, проблема цілей підготовчого провадження є первин-
ною для належної нормативної регламентації підготовки спра-
ви до судового розгляду. Їх правильне визначення впливає на 
структуру самої підготовки, орієнтує суд і учасників процесу 
на добросовісне виконання цивільних процесуальних прав і 
обов’язків. При цьому в цивільному процесуальному законодав-
стві про цілі говориться лише побічно і лише в контексті здійс-
нення певних дій.

Вважаємо, що законодавство потребує чіткого визначен-
ня мети підготовчого провадження. Основними цілями підго-
товчого провадження є концентрація доказового матеріалу та 
примирення сторін. Таке бачення цілей підготовки справи до 
судового розгляду сприятиме оптимізації цивільного судочин-
ства і, як наслідок, зменшенню навантаження на судову систему, 
скороченню термінів розгляду цивільних справ, реалізації прав і 
обов’язків учасників судового процесу.
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Перспективною проблематикою майбутніх досліджень є 
питання здійснення примирної діяльності, а також процедури, 
обумовлені реалізацією такої мети підготовчого провадження, 
як концентрація доказового матеріалу.
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Gulyk Andriy. The purpose of preparatory proceedings in the civil process
The article is devoted to the study of the purpose of preparatory proceedings 

in civil proceedings. The author notes that it is natural for the legal doctrine to 
separate the stages of the legal process, depending on the specific tasks and 
functions inherent in that stage; depending on the system of legal facts that 
directly provide the transition from one stage to another; depending on the 
peculiarities of the legal situation, the status of participants in the process; 
depending on the specificity of the actions performed and the nature of the legal 
consequences; depending on the specifics of the decisions being made. In this 
work, the stage of civil litigation is considered as a system of successive 
procedural actions, which are determined by the logic and algorithm of 
consideration of a civil case and aimed at achieving certain meaningful for the 
court and parties procedural result.

It is argued that preparatory proceedings today have considerable potential 
as one of the most important areas of optimization of civil procedural activity. 
Legislative regulation of the preparation of the case for trial should begin with 
the determination of the goals of the legal institute or the stage of the process 
under consideration. This will contribute not only to determining the place of 
preparatory proceedings in the structure of civil proceedings, but also to the 
formation of appropriate means and methods of attaining the objectives of 
judicial proceedings. However, in the new civil procedural legislation, the issues 
of the purposes of preparatory proceedings have been raised only in the most 
general form.

The researcher argues that the primary purpose of preparing the case for 
consideration is to ensure that the civil case is properly and promptly heard in 
the first court hearing. The very process of such preparation of the case requires 
substantial adjustment and modernization, taking into account the time and 
tendencies of the development of civil procedural law. The goals of preparing a 
case for trial are derived from the goals of civil litigation. Broadly speaking, it is 
not only about the effectiveness of the protection of rights and the mechanism 
of exercising the right to a fair trial, but also about providing fundamental 
guarantees in the field of civil justice, and, above all, ensuring the right to 
present and justify claims and objections in the context of equal procedural 
capacity. Conceptually, in this case, one should proceed from the idea of 
concentrating all the evidence at the stage of preparation of the case for trial.

It is substantiated that the revision of procedural legislation testifies to the 
steady increase in the value of the conciliatory function of civil justice and, as a 
consequence, the formation of a new conceptual framework of justice in civil 
cases. The author believes that reconciliation of the parties should be considered 
as one of the purposes of preparing the case for trial. In this context, it is 
necessary to state the list of the objectives of the court in the preliminary 
proceedings, not limited to the requirement of concentration of evidence. In 
addition, it is important to specify the duty of the judge to facilitate the 
settlement of the dispute by reaching an agreement between the parties (Article 
12 of the CPC of Ukraine) at the preparatory stage, giving the court active 
powers to support the parties and assist them in conciliation.

Key words: court, participants in the case, concentration of evidence, 
conciliation of the parties, preliminary proceedings.
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ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1

Досліджується сутність, ознаки та напрями господарської діяльності 
як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

Розкрито механізм адміністративно-правового регулювання господар-
ської діяльності: визначається коло суб’єктів, розкривається сфера їх ком-
петенції та повноважень, аналізується нормативно-правова база.

Сформульовано висновки та пропозиції щодо вдосконалення інституту 
адміністративно-правового регулювання господарської діяльності.

Ключові слова: господарська діяльність, адміністративно-правове регу-
лювання, суб’єкти господарювання, органи державної влади, правовий 
режим.

Kostenko Iruna, Shapoval Mykhailo. To the question of the administrative 
legal regulation of economic activities

Ukraine’s transition to a multifaceted market economy has led to the rapid 
development of economic activity. The development of global integration 
processes, the complexity of international economic relations require the 
continuous improvement of its legal regulation in accordance with international 
requirements and standards, and taking them into account. Therefore, there is a 
continuous process of development and improvement of a significant regulatory 
framework, which is the basis for the implementation and maintenance of 
relations between domestic and foreign economic entities that take place both on 
the territory of Ukraine and abroad. But, unfortunately, this process is taking 
place without proper scientific and organizational and legal support, with 
considerable delay.

Key words: economic activity, administrative and legal regulation, business 
entities, state authorities, legal regime.
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Україна, як і інші пострадянські держави, приватна власність 
яких була поза законом, практично з нуля почала розбудову 
монополії державної власності й відродження приватної. Радян-
ська держава була єдиним власником, а командно-адміністра-
тивний апарат держави напряму здійснював управління еконо-
мікою.

На зміну прямому державному управлінню приходить лібе-
ралізація економічного життя, приватизація державної влас-
ності, поява підприємницької, а тому самостійної, незалежної 
діяльності. Змінюється система органів виконавчої влади, фор-
муються нові управлінські функції. Але і сьогодні, після майже 
30 років реформування, адміністративне регулювання господар-
ської діяльності в Україні залишається неефективним, еклек-
тичним, у ньому поєднуються інститути командно-адміністра-
тивної системи і сучасні ринкові новації. 

Означені чинники зумовлюють необхідність комплексного 
підходу до розробки проблеми визначення структури механізму 
адміністративно-правового регулювання господарської діяль-
ності, обґрунтування напрямів удосконалення останнього.

Загальнотеоретичні дослідження питань адміністра-
тивно-правового регулювання господарської діяльності 
представлені працями О.Ф. Андрійко, С.С. Вітвицького, 
М.В. Ковальової, Т.М. Кравцової, І.Д. Пастуха, Н.О. Саніах-
метової та інших. 

На рівні докторського дисертаційного дослідження розгля-
дом питань адміністративно-правових засад здійснення держав-
ної регуляторної політики у сфері господарювання займалися 
Т.М. Кравцова1. О.В. Баклан2. У кандидатських дисертаціях про-
блематику організаційно-правових засад регулювання госпо-
дарської діяльності в Україні досліджували А.С. Ластовецький3, 
І.С. Орехова4, М.В. Ковальова5.

Однак питання підвищення ефективності механізму адміні-
стративно-правового регулювання господарської діяльності в 
сучасних умовах в Україні залишаються недостатньо дослідже-
ними.

В даній статті ми спробуємо дослідити основні проблеми 
функціонування механізму адміністративно-правового регу-
лювання господарської діяльності та окреслити стратегічні 
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напрями вдосконалення цієї сфери суспільно-правових відно-
син.

У сучасних умовах держава дедалі послідовніше виступає як 
суб’єкт політичної влади й помітно втрачає гіпертрофовану роль 
безпосередньо господарюючого суб’єкта. У результаті держава 
залишає за собою лише здійснення таких управлінських функ-
цій, як регулювання та контроль за господарською діяльністю, а 
інші управлінські функції суб’єкти господарювання виконують 
самостійно відповідно до принципу свободи підприємницької 
діяльності. До того ж обов’язком держави стає допомога суб’єк-
там господарювання реалізувати своє право займатися госпо-
дарською та підприємницькою діяльністю, надаючи їм адмі-
ністративні послуги щодо державної реєстрації, ліцензування, 
патентування тощо. Таким чином, адміністративно-господарсь-
ка діяльність передбачає виконання спеціальних функцій: регу-
лювання, контроль, надання адміністративно-господарських 
послуг.

Суб’єкт господарювання має широку економічну свободу, 
дотримуючись встановлених державою норм. Зрозуміло, що 
чим вигідніші та сприятливішими для ринкового суб’єкта ці 
норми, тим вигідніше йому ефективно працювати. Саме за таких 
умов можливе економічного зростання країни, оскільки кінце-
вий економічний результат складається з економічних ефектів, 
одержаних на рівні окремих товаровиробників6.

Захищаючи інтереси всіх членів суспільства в господар-
ській сфері, держава здійснює вплив на суб’єктів господа-
рювання, використовуючи при цьому нормотворчу, а також 
правозастосовну діяльність компетентних державних органів. 
Така діяльність підпадає під поняття «адміністративне регу-
лювання». Отже, адміністративне регулювання господарської 
діяльності, з правової точки зору, являє собою специфічний 
вид діяльності державних органів та їх посадових осіб у галузі 
регулювання, контролю, надання адміністративно-господар-
ських послуг.

За допомогою контрольної функції адміністративно-госпо-
дарської діяльності держава застосовує механізм забезпечення 
умов, коли господарська діяльність провадиться законно й не 
ставить під загрозу здоров’я і безпеку громадян, права найма-
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них працівників або довкілля. За умови належного застосування 
функція контролю забезпечує такі умови, коли порушники або 
мають можливість виправити порушення, або до них застосову-
ються справедливі заходи покарання за неправомірні дії.

Відмінність таких нових форм контролю полягає в тому, що 
наслідком їх застосування не є прийняття конкретних рішень. 
По них готуються пропозиції, висновки, що мають рекоменда-
ційний характер7.

Адміністративний контроль повинен стосуватися лише пов-
ноти сплати податків і обов’язкових платежів, блокування діяль-
ності, що загрожує національній безпеці, монополізму, проти-
законної економічної діяльності, яка порушує законні інтереси 
держави, суб’єктів господарської діяльності та суспільства зага-
лом8.

Але у сучасних реаліях державний контроль як функція 
адміністративно-господарської діяльності є найбільшою про-
блемою для суб’єктів господарювання. Підприємців постійно 
перевіряє надмірна кількість контролюючих органів. Указ Пре-
зидента України 8 листопада 2019 р. має сприяти поліпшенню 
становище фізичних осіб-підприємців шляхом запровадження 
дворічної заборони (мораторію) на перевірки та пом’якшен-
ня відповідальності за порушення порядку подання звітності, 
пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових опе-
рацій, (повну фіскалізацію розрахунків), яка має відбутися з 1 
січня 2021 р. відповідно до ухвалених парламентом законопро-
єктів. Крім того, 17 жовтня 2019 р. Президент України дору-
чив Кабміну створити координаційну раду, яка має розробити 
низку законопроєктів щодо захисту та розвитку малого бізнесу. 
Уряд також отримав доручення до кінця 2019 року розробити 
програму заходів щодо покращення позиції України у рейтингу 
легкості ведення бізнесу, який складає Світовий банк (Doing 
Business)9. 

Наступним напрямом адміністративно-господарської діяль-
ності є адміністративні послуги, які надаються суб’єктам госпо-
дарювання для реалізації їх права на господарську діяльність і 
являють собою публічно-сервісну діяльність органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. 
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Тобто «служіння держави» людині – це не тільки реалізація 
повноважень, які зобов’язують громадянина, а й виконання 
певних обов’язків держави перед громадянином10.

Отже, через надання адміністративних послуг держава 
виконує обов’язок перед суб’єктами господарювання, спря-
мований на юридичне оформлення умов, необхідних для 
забезпечення належної реалізації своїх прав і охоронюваних 
законом інтересів під час здійснення ними господарської 
діяльності.

Таким чином, відносини, які мають адміністративний харак-
тер, виникають між органами публічної влади, в особі орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та 
суб’єктами господарювання. Це обумовлюється тим, що у цих 
відносинах органи виконавчої влади й органи місцевого само-
врядування не є суб’єктами, наділеними господарською компе-
тенцією, а являють собою органи публічної влади. Крім цього, 
їх діяльність у сфері економіки пов’язана з публічно-владними 
повноваженнями: з виконанням управлінських функцій щодо 
суб’єктів господарювання (регулюванням господарської діяль-
ності та контролем за нею) або з наданням суб’єктам господа-
рювання адміністративних послуг (ліцензування, патентування, 
реєстрація тощо). Такі відносини можна визначити як адміні-
стративно-господарські.

Виходячи з вищенаведеного, перейдемо до розгляду адмі-
ністративно-правового режиму господарської діяльності. 
С.Б. Жарая стверджує, що до ознак господарської діяльності 
можна віднести наступні:

– сфера здійснення – суспільне виробництво (господарська 
сфера);

– зміст – виробництво та реалізація продукції, виконання 
робіт, надання послуг відбувається не для власних потреб вироб-
ника, а для задоволення потреб інших осіб – споживачів у широ-
кому розумінні (громадян як кінцевих споживачів, суб’єктів 
господарювання та різноманітних організацій, що використо-
вують зазначені блага для задоволення своїх господарських чи 
інших потреб);

– передача зазначених благ іншим особам на платній основі, 
тобто їх функціонування у формі товару;
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– спеціальний суб’єкт, який повинен зазвичай мати статус 
суб’єкта господарювання11.

Отже, господарську діяльність як об’єкт адміністратив-
но-правового регулювання можна визначити як суспільно 
корисну діяльність суб’єктів господарювання щодо систематич-
ного виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з 
метою реалізації їх за плату (як товару).

Адміністративно-правові відносини у сфері господарювання 
можна визначити як відносини між органами публічної влади, в 
особі органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, та суб’єктами господарювання.

Адміністративно-правове регулювання господарської діяль-
ності, з правової точки зору, являє собою специфічний вид діяль-
ності державних органів та їх посадових осіб у галузі регулювання, 
контролю, надання адміністративно-господарських послуг.

У свою чергу, вважаємо, що для вирішення існуючих проблем 
щодо законодавства, у сфері адміністративно-правового регу-
лювання господарської діяльності вкрай необхідне є окреслення 
таких напрямів модернізації господарського законодавства, які 
забезпечуватимуться шляхом:

– створенням стабільних матеріальних і процесуальних норм, 
оскільки у законодавстві України закріплено принцип стабіль-
ності господарського законодавства, проте законодавець, як 
правило, порушує даний принцип. На нашу думку, для вирішен-
ня цього питання необхідно встановити відповідальність для 
суб’єктів законотворчості, які порушують принцип стабільності 
законодавства;

– виключення прогалин, суперечностей норм господарсько-
го законодавства;

– забезпечення розумного балансу публічних і приватних 
інтересів у процесі прийняття законодавчих актів, які регу люють 
господарські відносини;

– виключення застарілих норм господарського законо-
давства, що, свою чергу, забезпечить відповідність норм госпо-
дарського законодавства сучасним тенденціям розвитку еконо-
міки України;

– створення оптимального співвідношення законів і підза-
конних нормативно-правових актів;
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– зменшення кількості відсилочних норм у нормативно-пра-
вових актах, що сприятиме якіснішому застосуванню їх на прак-
тиці;

– ухвалення реальних, а не декларативних норм господар-
ського законодавства.

В Україні вже зроблені перші кроки до реформування від-
носин між державою та підприємництвом шляхом правової 
регламентації основних засад регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, але нині конче потрібно забезпечити 
реалізацію принципів та кроків щодо розвитку господарської 
діяльності на основі Європейської хартії малих підприємств 
(2000 рік), Акту з питань малого бізнесу (2011) та europe 2020, 
прийняти сучасне законодавство, яке враховуватиме, зокрема, 
потреби малого бізнесу. 
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Kostenko Iruna, Shapoval Mykhailo. To the question of the administrative 
legal regulation of economic activities

Ukraine’s transition to a multifaceted market economy has led to the rapid 
development of economic activity. The development of global integration 
processes, the complexity of international economic relations require the 
continuous improvement of its legal regulation in accordance with international 
requirements and standards, and taking them into account. Therefore, there is 
a continuous process of development and improvement of a significant 
regulatory framework, which is the basis for the implementation and 
maintenance of relations between domestic and foreign economic entities that 
take place both on the territory of Ukraine and abroad. But, unfortunately, this 
process is taking place without proper scientific and organizational and legal 
support, with considerable delay.

These factors lead to the need for a comprehensive approach to the 
development of the problem of determining the structure of the legal regime of 
economic activity, justification of directions for improving the latter.

Administrative-legal regulation of economic activity - is based on 
administrative-legal norms the activity of state-authorized subjects of public 
administration with the purpose of ensuring the rights and legitimate interests 
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of individuals and legal entities engaged in commercial activity, as well as the 
protection of consumer rights, carried out by administrative methods in legal 
forms.

In the article, the author concludes that organizational-economic relations 
include relationships that arise solely in the process of managing an economic 
activity aimed at achieving the goals that a particular entity faces. Whereas, by 
applying the measures of state regulation of economic activity, public authorities 
exercise certain functions of the state.

The management of economic activity in the doctrine of economic law, in 
the process of which organizational and economic relations are formed, is 
understood as the process of applying «a set of necessary measures implemented 
on the basis of ownership of property on the basis of which the economic 
activity is carried out, or delegated powers for the purpose of its effective 
implementation (increase in income from the use of such property, increase in 
value and quantity of property, achievement of a certain socio-economic 
effect).

Key words: economic activity, administrative and legal regulation, business 
entities, state authorities, legal regime.
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Я. О. ЛЕВШИНА

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО1

Досліджено субсидіарну відповідальність у справі про банкрутство. 
Автором наголошено, що охоплення всіх осіб, що можуть бути притягнені 
до субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство, одним терміном 
«особи, що контролюють боржника» є дуже зручним для дослідження 
загальних засад субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство. 
Водночас для кожної з категорій осіб, які можуть бути притягнуті до суб-
сидіарної відповідальності (засновники (учасники, акціонери); керівник 
боржника; інші особи, які мають право давати обов’язкові для боржника 
вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії), підстави для 
притягнення до такого виду відповідальності можуть відрізнятися.

Автором наголошено, що законодавство не дає визначення поняття 
«інші особи, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи 
мають змогу іншим чином визначати його дії», у зв’язку з чим можна запо-
зичити правову конструкцію визначення виконання організаційно-розпоряд-
чих чи адміністративно-господарських функцій. Виходячи із логіки Кодексу 
України з процедур банкрутства, доцільним буде покладання відповідально-
сті на засновника (учасника, акціонера), який вчинив дії на шкоду кредито-
рам, оскільки саме завдання шкоди останнім є кваліфікуючою ознакою 
даного інституту. 

Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, відповідальність, 
субсидіарна відповідальність, засновники, боржник.

Levshyna Yana. Subsidiary liability in a bankruptcy case
The article focuses on investigating subsidiary liability in a bankruptcy case. 

The author emphasized that the coverage of all persons who may be subject to 
subsidiary liability in a bankruptcy case is one convenient term for the study of the 
general principles of subsidiary liability in a bankruptcy case. However, for each of 
the categories of persons who may be subject to subsidiary liability (founders 
(participants, shareholders); the debtor’s manager; other persons who are entitled 
to give instructions to the debtor or are able to otherwise determine his actions) the 
reasons for holding such liability may differ.

The author emphasized that the current legislation does not define the concept 
of «other persons who have the right to give obligatory instructions to the debtor or 
are able to otherwise determine his actions», and therefore the legal structure for 
determining the execution of organizational and administrative or administrative 

1© ЛЕВШИНА Яна Олександрівна – суддя Господарського суду  
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and economic functions. Based on the logic of the Bankruptcy Code of Ukraine, it 
would be advisable to impose liability on the founder (participant, shareholder) 
who has acted to the detriment of the creditors, since the latter’s injury is a 
qualifying feature of the institution.

Key words: bankruptcy, insolvency, liability, subsidiary liability, founders, 
debtor.

Банкрутство характеризується таким майновим станом борж-
ника, коли пасиви перевищують активи, у зв’язку з чим не всі 
кредитори у результаті отримують задоволення своїх грошових 
вимог. Часто такий стан – не проста випадковість, а результат 
умисних чи недбалих дій керівництва боржника – засновників, 
керівника, тощо. Тривалий час подібні дії «сходили з рук» таким 
недбалим керівникам, однак в останні роки ситуація змінилася, 
зокрема за рахунок запровадження у вітчизняну правову систему 
інституту субсидіарної відповідальності у справі про банк рутство. 

Л. Грабован відзначає, що у розвинених країнах світу в зако-
нодавстві про неспроможність переважає така ідеологія бан-
крутства, коли винуватцем фінансових проблем визначається 
боржник, а тому вважається несправедливим перекладати на 
добросовісних осіб – кредиторів тягар майнових втрат, які вини-
кають. Виходячи із цього, основною метою відповідних правил 
визнається не врятування боржника, а забезпечення майнових 
інтересів кредиторів шляхом максимального задоволення їхніх 
вимог1. А. Бутирський вказує, що інститут банкрутства, який 
зазвичай є останньою надією кредиторів на погашення боргу, 
зазнає багато нарікань як від вітчизняних суб’єктів господарю-
вання, так і від іноземних інвесторів, незважаючи на численні 
зміни у законодавстві про неспроможність2.

21 жовтня 2019 р. набув чинності Кодекс України з проце-
дур банкрутства (далі – КУзПБ), який докорінно змінив право-
ве регулювання процедури банкрутства, у тому числі в частині 
притягнення винних осіб до відповідальності у межах справи 
про неплатоспроможність. 

Практика і теорія провадження у справі про банкрутство 
неодноразово опинялися у центрі уваги вітчизняних та зарубіж-
них науковців, серед яких можна відзначити О.А. Беляневич, 
А.А. Бутирського, І.А. Бутирську, Л.І. Грабован, В.В. Джуня, 
І.О. Вечірка, Ю.В. Кабенок, Б.М. Полякова, П.Д. Пригузу, 
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Л.Г. Талана та ін. Водночас доводиться констатувати, що недо-
статньо дослідженим є питання субсидіарної відповідальності у 
справі про банкрутство.

Попередній Закон України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон 
про банкрутство) передбачав субсидіарну відповідальність: 
«У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасни-
ків, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника 
боржника, які мають право давати обов’язкові для боржника 
вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, 
на засновників (учасників, акціонерів) боржника – юридичної 
особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може 
бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язан-
нями» (ч. 5 ст. 41 Закону про банкрутство). Дана норма не одразу 
почала застосовуватися на практиці, оскільки сама конструкція 
юридичної особи традиційно передбачає, що учасники відпові-
дають за зобов’язаннями юридичної особи лише своїм майном. 
Однак у 2018 р. новостворений Верховний Суд підтримав ухвалу 
Господарського суду Херсонської області та постанову Одесько-
го апеляційного господарського суду, якими вимоги ліквідатора 
про покладання субсидіарної відповідальності на О. у зв’язку із 
доведенням до банкрутства Приватного підприємства «Золо-
то Ланів» задоволено. Стягнуто з О. 9 591 305 грн. cубсидіарної 
відповідальності за зобов’язаннями боржника у зв’язку з дове-
денням до банкрутства. В основу судових рішень покладено 
висновки про те, що О. протиправно вивів з обігу Приватного 
підприємства «Золото Ланів» кошти на суму 15 789 686 грн., що 
призвело до неспроможності підприємства виконати свої госпо-
дарські зобов’язання в розмірі 9 555 254 грн. Зазначена сума та 
36 057 грн. судових витрат були стягнуті з О. у зв’язку із доведен-
ням підприємства до банкрутства на підставі частини 5 статті 41 
Закону № 2343-ХІІ3. 

Зазначена Постанова Верховного Суду практично змінила 
вектор у правозастосуванні, оскільки після цього господарські 
суди стали активніше і сміливіше застосовувати інститут субси-
діарної відповідальності у справі про банкрутство. 

Що стосується правового регулювання субсидіарної відпо-
відальності у КУзПБ, то тепер відповідне правове регулювання 



138 Держава і право � Випуск 86

визначається у ст. 61 КУзПБ, положення ч. 2 якої за змістом прак-
тично ідентичні колишній ч. 5 ст. 41 Закону про банк рутство.

Стосовно суб’єктів, які можуть бути притягнені до субсиді-
арної відповідальності, аналіз ст. 61 КУзПБ дозволяє виділити 
наступних:

1) засновники (учасники, акціонери);
2) керівник боржника;
3) інші особи, які мають право давати обов’язкові для борж-

ника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії.
Варто погодитися з І. Бутирською, яка, досліджуючи від-

повідальність у справі про банкрутство загалом, пропонує для 
цілісності регулювання інституту відповідальності фізичних та 
юридичних осіб за їх неправомірні дії у банкрутстві використо-
вувати термін «особа, що контролює боржника», яким охоплю-
вати засновників (учасників, акціонерів) боржника, керівника 
останнього, а також інших осіб, які мають право давати обов’яз-
кові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином 
визначати його дії4.

Охоплення всіх названих осіб одним терміном «особи, що 
контролюють боржника» є дуже зручним для дослідження 
загальних засад субсидіарної відповідальності у справі про бан-
крутство. Водночас для кожної з названих категорій осіб, які 
можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності (засно-
вники (учасники, акціонери); керівник боржника; інші особи, 
які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи 
мають змогу іншим чином визначати його дії), підстави для при-
тягнення до такого виду відповідальності можуть відрізнятися. 
Так, керівник боржника може бути притягнений до субсидіар-
ної відповідальності тоді, коли внаслідок його протиправних дій 
з обігу боржника було виведено певні грошові кошти. Якщо не 
було забезпечено схоронність або викривлено документи бух-
галтерського обігу, то відповідальність може наставати і для бух-
галтера підприємства.

Варто відзначити, що питання визначення суб’єкта, який 
може бути притягнений до субсидіарної відповідальності, є 
досить складним з огляду на наступне. Якщо у боржника є лише 
один засновник (учасник), то питання визначення суб’єкта від-
повідальності не стоїть взагалі. Якщо ж засновників (учасників, 
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акціонерів) декілька, то існує два шляхи визначення обсягу від-
повідальності кожного: 1) покладання відповідальності пропор-
ційно на засновників (учасників, акціонерів) відповідно до роз-
міру їх частки (кількості акцій); 2) покладання відповідальності 
на засновника (учасника, акціонера), який володіє контроль-
ним пакетом часток (акцій); 3) покладання відповідальності на 
засновника (учасника, акціонера), який вчинив дії на шкоду 
кредиторам. 

Виходячи із логіки КУзПБ, найбільш вдалим, на нашу думку, 
буде покладання відповідальності на засновника (учасника, 
акціонера), який вчинив дії на шкоду кредиторам, оскільки 
саме завдання шкоди останнім є кваліфікуючою ознакою дано-
го інституту. 

Законодавство не дає визначення поняття «інші особи, 
які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи 
мають змогу іншим чином визначати його дії», у зв’язку з чим 
можна запозичити правову конструкцію визначення виконання 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
функцій. Під організаційно-розпорядчими обов’язками розу-
міють обов’язки із здійснення керівництва галуззю промисло-
вості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою 
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах 
чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції 
виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, державних, колективних чи приват-
них підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівни-
ки структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділа-
ми, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керу-
ють ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 
У свою чергу, адміністративно-господарські обов’язки – це 
обов’язки з управління або розпорядження державним, колек-
тивним чи приватним майном (установлення порядку його збе-
рігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими 
операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є 
у начальників планово-господарських, постачальних, фінансо-
вих відділів і служб, завідувачів складами, магазинами, майстер-
нями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, 
відомчих ревізорів та контролерів тощо (Постанова Пленуму 
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Верховного Суду України № 5 від 26 квітня 2002 року «Про судо-
ву практику у справах про хабарництво»)5.

Умовою притягнення винних осіб до субсидіарної відпові-
дальності законодавець визначає недостатність майна боржни-
ка, що є природнім для субсидіарної відповідальності в прин-
ципі. Субсидіарна відповідальність у цивільному праві бере свій 
початок ще з часів римського права: «Юстиніан реформував 
поруку, встановивши, зокрема, що поручник може вимагати, 
аби кредитор насамперед звернув стягнення на майно основ-
ного боржника. Тільки після з’ясування факту неплатоспро-
можності боржника настає відповідальність поручника. Таким 
чином порука перетворилася на субсидіарне зобов’язання»6. 
У банкрутстві підставою для притягнення осіб, що контролю-
ють боржника, до субсидіарної відповідальності, також є недо-
статність майна. Професор Б. Поляков з цього приводу вказує, 
що це може мати місце у випадку реорганізації боржника або 
передання його активів тертім особам і т. ін. Однак у всіх випад-
ках дії таких осіб повинні бути прямо направлені на виведення 
майна боржника з його балансу або укладення завідома збитко-
вих договорів, прийняття на себе зобов’язань поруки, застави, 
переведення боргу тощо7.

Вирішуючи питання про притягнення до субсидіарної від-
повідальності винних осіб за вчинення ними або на їх користь 
однієї чи декількох угод, які спричинили банкрутство боржни-
ка, насамперед необхідно встановити протиправний характер 
діяння таких суб’єктів. Це завдання істотно спрощується наяв-
ністю відсилки до законодавчої характеристики угод, які можуть 
бути визнані недійсними. Так, відповідно до ст. 42 КУзПБ 
недійсними можуть бути визнані правочини, укладені після від-
криття провадження у справі про банкрутство, або за три роки 
до відкриття провадження, з таких підстав: боржник виконав 
майнові зобов’язання раніше встановленого строку; боржник 
до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе 
зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або 
виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредито-
рами повністю або частково стало неможливим; боржник здійс-
нив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно ниж-
чими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийнят-
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тя зобов’язання або внаслідок його виконання майна боржника 
було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; 
боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок вико-
нання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до 
боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе 
заставні зобов’язання для забезпечення виконання грошових 
вимог; боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на 
себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони, 
відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір 
із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування. 
Всі ці так звані «підозрілі» угоди можуть стати і підставою для 
притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності за 
доведення до банкрутства.

П. Пригуза, голова Господарського суду Херсонської області, 
який одним із перших в Україні почав застосовувати на практи-
ці інститут субсидіарної відповідальності, відзначає, що предмет 
доказування при доведенні до банкрутства становлять: 

1. Втрати, яких зазнали кредитори (матеріальна шкода, збит-
ки). Збитками (стаття 22 ЦК України) є: втрати, яких особа 
зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також 
витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення 
свого порушеного права (реальні збитки). Збитки вимірюються 
розміром затверджених судом вимог у реєстрі кредиторів. 

2. Вартість наявних активів у банкрута, що включені до лік-
відаційної маси, загальна сума вимог кредиторів та витрат про-
цедур. 

3. Різниця між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною 
масою. 

4. Дії та події, які викликали стійку неплатоспроможність 
боржника та осіб, які відповідальні за їх здійснення. 

5. Вина конкретних осіб (відсутність вини)8.
У цілому можна говорити про те, що підставою для притяг-

нення осіб, що контролюють боржника, до субсидіарної відпо-
відальності, є зловживання ними своїми правами або вчинення 
дій на користь кредиторам. В. Резнікова визначає зловживання 
процесуальним правом у господарському судочинстві як діяння 
(дія та/або бездіяльність), яке полягає в реалізації учасниками 
судового процесу наданих їм законом прав та повноважень всу-
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переч їх призначенню, з протиправною заінтересованістю, що 
призвело та/або може призвести до завдання шкоди як публіч-
ним, так і приватним інтересам шляхом утруднення чи унемож-
ливлення досягнення завдань господарського судочинства9.

Підсумовуючи викладене, доходимо наступних висновків. 
Суб’єктами, які можуть бути притягнені до субсидіарної відпо-
відальності, можуть бути: засновники (учасники, акціонери); 
керівник боржника; інші особи, які мають право давати обов’яз-
кові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визна-
чати його дії. Охоплення всіх названих осіб одним терміном 
«особи, що контролюють боржника» є дуже зручним для дослі-
дження загальних засад субсидіарної відповідальності у справі 
про банкрутство. Виходячи із логіки КУзПБ, доцільним буде 
покладання відповідальності на засновника (учасника, акціоне-
ра), який вчинив дії на шкоду кредиторам, оскільки саме завдан-
ня шкоди останнім є кваліфікуючою ознакою даного інституту. 
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Levshyna Yana. Subsidiary liability in a bankruptcy case
Bankruptcy is characterized by the condition of the debtor, when the 

liabilities exceed the assets, in consequence of which not all creditors as a result 
are satisfied with their monetary requirements. Often, this state of affairs is not 
a mere coincidence, but the result of deliberate or negligent actions of the 
debtor’s management – founders, manager, etc. For a long time, such actions 
have «gone out of hand» to such careless leaders, but in recent years the 
situation has changed. The situation has changed due to the introduction of a 
bankruptcy liability institute into the domestic legal system.

On October 21, 2019, the Bankruptcy Code of Ukraine entered into force, 
which radically changed the legal regulation of bankruptcy, including the part 
of the prosecution of perpetrators in the context of insolvency proceedings.

The article focuses on investigating subsidiary liability in a bankruptcy case. 
With respect to entities that may be subject to subsidiary liability, the analysis of 
Article 61 of the Bankruptcy Code of Ukraine allows us to distinguish the 
following: 1) founders (participants, shareholders); 2) the head of the debtor; 
3) other persons who are entitled to give obligatory instructions to the debtor or 
to otherwise determine his actions.

The author emphasized that the coverage of all persons who may be 
subject to subsidiary liability in a bankruptcy case is one convenient term for 
the study of the general principles of subsidiary liability in a bankruptcy case. 
However, for each of the categories of persons who may be subject to 
subsidiary liability (founders (participants, shareholders); the debtor’s 
manager; other persons who are entitled to give instructions to the debtor or 
are able to otherwise determine his actions) the reasons for holding such 
liability may differ.
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The author emphasized that the current legislation does not define the 
concept of «other persons who have the right to give obligatory instructions to 
the debtor or are able to otherwise determine his actions», and therefore the 
legal structure for determining the execution of organizational and administrative 
or administrative and economic functions. Based on the logic of the Bankruptcy 
Code of Ukraine, it would be advisable to impose liability on the founder 
(participant, shareholder) who has acted to the detriment of the creditors, since 
the latter’s injury is a qualifying feature of the institution.

Key words: bankruptcy, insolvency, liability, subsidiary liability, founders, 
debtor.
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С. В. МАСЛОВСЬКИЙ

ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ  
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ1

Із прийняттям нової редакції Господарського процесуального кодексу 
України суб’єктна юрисдикція у господарських справах втратила будь-який 
зміст і нині існує лише предметна юрисдикція, тобто приналежність спору 
до підвідомчості господарського суду визначає виключно зміст спірних пра-
вовідносин. Наведені обставини свідчать про актуальність дослідження 
юрисдикції господарського суду першої інстанції, особливо в контексті 
законодавчих змін.

Автор доходить висновку, що до видів юрисдикції слід віднести: суб’єк-
тну юрисдикцію, яка визначає сторін спору; предметну юрисдикцію, яка 
вказує на характер спірних правовідносин; інстанційну юрисдикцію, яка 
визначає суд якого рівня буде вирішувати спір; територіальну юрисдикцію, 
яка передбачає утворення округів, у межах яких здійснюють правосуддя 
місцеві та апеляційні суди. Територіальну юрисдикцію можна поділити на 
три види: 1) загальну, за якою позов пред’являється до господарського суду 
за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача; 2) альтернатив-
ну, відповідно до якої право вибору між господарськими судами, яким підсуд-
на справа, належить позивачу; 3) виключну, коли господарський спір вирі-
шується конкретним судом. Для розмежування юрисдикції між судовими 
спеціалізаціями вирішального значення набуває предметний критерій.

Ключові слова: господарське судочинство, господарський процес, юрис-
дикція, господарський суд, суд першої інстанції.

Maslovskyi Serhii. Jurisdiction of the economic court of first instance
The article is devoted to the study of the jurisdiction of the economic court of 

first instance.
With the adoption of the new version of the Economic Procedure Code of 

Ukraine, the subjective jurisdiction in economic matters has lost any meaning, and 
to date there is only substantive jurisdiction, that is, the ownership of the dispute 
under the jurisdiction of the economic court determines only the content of the 
disputed legal relations. The above circumstances testify to the relevance of the 
study of the jurisdiction of the economic court of first instance, especially in the 
context of legislative changes.

The author concludes that the types of jurisdiction include: subjective jurisdiction 
that determines the parties to the dispute; substantive jurisdiction indicating the 
nature of the disputed legal relationship; the jurisdiction of the court which 

1© МАСЛОВСЬКИй Сергій Володимирович – здобувач Інституту еко-
номіко-правових досліджень НАН України; e-mail: srgmsl5@gmail.com 
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determines which court will decide the dispute; territorial jurisdiction, which 
provides for the formation of districts within which the local and appellate courts 
administer justice. Territorial jurisdiction can be divided into three types: 1) the 
general, in which the claim is brought in the economic court at the location or place 
of residence of the defendant; 2) an alternative, according to which the right of 
choice between the commercial courts to which the case is vested belongs to the 
plaintiff; 3) exceptional, when the economic dispute is resolved by a specific court. 
To distinguish jurisdiction between judicial specializations, a substantive criterion 
becomes crucial.

Key words: economic litigation, economic process, jurisdiction, economic court, 
court of first instance.

Прийняття нової редакції Господарського процесуально-
го кодексу України (далі – ГПК України) значно розширило 
коло спорів, які вирішуються господарськими судами загалом 
та судами першої інстанції зокрема. Для господарських судів, 
як і для їх попередників – арбітражних судів, характерною була 
суб’єктна юрисдикція, тобто учасниками господарської справи 
могли бути лише юридичні особи або фізичні особи – підпри-
ємці. Однак поступово до участі у господарській справі почали 
залучатися фізичні особи. Спочатку такі особи залучалися лише 
в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору, 
потім фізичні особи отримали змогу брати участь у справі про 
банкрутство в якості кредитора, пізніше фізичні особи отримали 
можливість бути позивачами у корпоративних спорах. Насам-
кінець, із прийняттям нової редакції ГПК України суб’єктна 
юрисдикція у господарських справах втратила будь-який зміст, 
і нині існує лише предметна юрисдикція, тобто приналежність 
спору до підвідомчості господарського суду визначає виключно 
зміст спірних правовідносин.

Наведені обставини свідчать про актуальність обраної теми 
дослідження, що в умовах законодавчих змін дозволить визна-
чити юрисдикцію господарського суду першої інстанції.

Окремі аспекти розгляду господарських справ у суді пер-
шої інстанції були предметом досліджень таких науковців, як 
О.А. Беляневич, А.Г. Бобкова, А.А. Бутирський, Н.В. Іванюта, 
Л.М. Ніколенко, О.П. Подцерковний, В.В. Рєзнікова, Т.В. Сте-
панова, В.С. Щербина та ін. Однак в умовах законодавчих змін 
актуальним залишається дослідження юрисдикції господар-
ського суду першої інстанції.
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Насамперед варто зауважити, що єдиного визначення юрис-
дикції та її видів не існує. Так, Ю.К. Осипов писав, що термін 
«юрисдикція» вживається у декількох значеннях. По-перше, під 
юрисдикцією розуміють діяльність із вирішення спорів про право 
та інших юридичних справ, правосуддя, судочинство. По-дру-
ге, під юрисдикцією також розуміють повноваження (право) 
на здійснення вказаної діяльності. По-третє, під юрисдикцією 
інколи розуміють орган, наділений повноваженням вирішува-
ти справи про суб’єктивні права1. У свою чергу, А.П. Задорожна 
у своїй дисертації «Підсудність у цивільному процесі України» 
виокремлює чотири напрями розуміння поняття «юрисдикція» 
залежно від того крізь призму якого відомого правового явища 
розкривається природа юрисдикції: а) компетенційний напрям, 
в якому сутність юрисдикції пояснюють, виходячи із розуміння 
такого поняття, як «компетенція»; б) діяльнісний напрям, який 
сутність юрисдикції розкриває через діяльність юрисдикційних 
органів; в) правосуб’єктний напрям, де юрисдикція розкрива-
ється через такі поняття, як «процесуальна правосуб’єктність» 
або «процесуальна правоздатність юрисдикційного органу»; 
г) функціональний напрям, де сутність юрисдикції розкри вають 
через її призначення2. Ю.В. Аносова виділяє персональну, тери-
торіальну і темпоральну юрисдикцію Міжнародного криміналь-
ного трибуналу щодо колишньої Югославії3. Р.С. Козюренко 
вказує, що юрисдикція – це одне з основних понять формуван-
ня судових систем та організації судової діяльності, що розу-
міється як спеціалізація4.

Як видно з латинського походження самого слова jurisdiction – 
юридична правомочність (legal power), і обов’язково – легітимна 
правомочність (legitimate power). Отже, для цілей даного дослі-
дження пропонується визначати юрисдикцію як компетенцію 
суду вирішувати спори.

Щодо видів юрисдикції, то необхідно виділити: суб’єктну 
юрисдикцію, яка визначає сторін спору; предметну юрисдик-
цію, яка вказує на характер спірних правовідносин; інстанційну 
юрисдикцію, яка визначає суд якого рівня буде вирішувати спір. 
Слід зауважити, що суб’єктна та предметна юрисдикції є загаль-
ними для всіх господарських судів, а інстанційна юрисдикція 
має свої особливості щодо господарських судів першої інстанції.



148 Держава і право � Випуск 86

Суб’єктна юрисдикція визначена у ч. 2-3 ст. 4 ГПК України, 
які передбачають, що юридичні особи та фізичні особи – підпри-
ємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, 
органи місцевого самоврядування мають право на звернення до 
господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних 
або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, відне-
сених законом до юрисдикції господарського суду, а також для 
вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобі-
гання правопорушенням. До господарського суду в справах, від-
несених законом до його юрисдикції, мають право звертатися 
також особи, яким законом надано право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб.

Зміст предметної юрисдикції визначається у ч. 1 ст. 20 ГПК 
України, яка визначає, що господарські суди розглядають спра-
ви у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господар-
ської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї 
статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 
справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні 
й виконанні правочинів у господарській діяльності, крім право-
чинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а 
також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення 
виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та 
(або) фізичні особи – підприємці; справи у спорах щодо прива-
тизації майна, крім спорів про приватизацію державного жит-
лового фонду; справи у спорах, що виникають з корпоративних 
відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, 
акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною 
особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), 
у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, 
діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої 
юридичної особи, крім трудових спорів; справи у спорах, що 
виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної кон-
куренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, 
захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, 
пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету 
України, а також справи за заявами органів Антимонопольно-
го комітету України з питань, віднесених законом до їх компе-
тенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з 
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питань інтелектуальної власності; справи про банкрутство та 
справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосов-
но якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому 
числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких пра-
вочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробіт-
ної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб 
боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стяг-
нення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених 
відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про 
визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого 
органу на виконання його повноважень, визначених Податко-
вим кодексом України тощо.

Інстанційна юрисдикція суду першої інстанції передбачає, 
що усі справи, що підлягають вирішенню в порядку господар-
ського судочинства, розглядаються місцевими господарськи-
ми судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених 
частинами другою та третьою цієї статті (ч. 1 ст. 24 ГПК Украї-
ни). Із юрисдикції суду першої інстанції вилучено: справи щодо 
оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на 
примусове виконання рішень третейських судів, які розгляда-
ються апеляційними господарськими судами як судами першої 
інстанції за місцем розгляду справи третейським судом; справи, 
підвідомчі Вищому суду з питань інтелектуальної власності у 
спорах, визначених ч. 2 ст. 20 ГПК України.

ГПК України оперує таким поняттям, як «територіальна 
юрисдикція» (підсудність) (парагр. 3 гл. 2 ГПК України), яка 
передбачає утворення округів, у межах яких здійснюють право-
суддя місцеві та апеляційні суди. Із змісту ГПК України вбача-
ється, що законодавець ототожнив поняття юрисдикції (терито-
ріальної) та підсудності, що не є правильним через різний зміст 
цих понять. 

Найбільш чітко різницю між даними поняттями наведено у 
постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 10 
від 24.10.2011 р., який у п. 1 вказав, що підвідомчість – це визна-
чена законом сукупність повноважень господарських судів 
щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції, а підсудність 
визначається колом справ у спорах, вирішення яких віднесено 
до підвідомчості певного господарського суду5. Отже, «юрис-



150 Держава і право � Випуск 86

дикція» є ширшим поняттям і визначає коло справ, які можуть 
розглядати господарські суди, а «підвідомчість», як більш вузь-
ке поняття, визначає, який суд із системи господарських судів 
повинен розглядати справу. 

Водночас, враховуючи законодавчу термінологію, до тради-
ційних видів юрисдикції слід додати територіальну юрисдик-
цію. Згадану юрисдикцію (підвідомчість) можна поділити на три 
види: 

1) загальна, за якою позов пред’являється до господарського 
суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача; 

2) альтернативна, відповідно до якої право вибору між гос-
подарськими судами, яким підсудна справа, належить позивачу 
(позови у спорах за участю кількох відповідачів можуть пред’яв-
лятися до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем 
проживання одного з відповідачів, позови у спорах, що вини-
кають із діяльності філії або представництва юридичної особи, 
можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням, позови 
до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, 
що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за 
виконавчим написом нотаріуса, можуть пред’являтися також за 
місцем його виконання тощо);

3) виключна, коли господарський спір вирішується конкрет-
ним судом (спори, що виникають з приводу нерухомого майна, 
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 
майна або основної його частини, спори про права на морські й 
повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти 
вирішуються господарським судом за місцем їх державної реє-
страції, спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів Украї-
ни, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, 
Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні 
адміністрації, а також справи, матеріали яких містять держав-
ну таємницю, розглядаються місцевим господарським судом, 
юрисдикція якого поширюється на місто Київ тощо).

Для розмежування юрисдикції між судовими спеціаліза-
ціями вирішального значення набуває предметний критерій. 
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Характерним є висновок Великої Палати Верховного Суду, яка 
у постанові від 13.02.2019 р. вказала наступне. Справою адміні-
стративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністра-
тивного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 
сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самовряду-
вання, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який 
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, 
в тому числі на виконання делегованих повноважень (стаття 3 
КАС у зазначеній редакції).

Згідно з правилами визначення юрисдикції адміністративних 
судів щодо вирішення адміністративних справ за статтею 17 КАС 
(у редакції на час розгляду справи апеляційним судом) юрисдик-
ція адміністративних судів поширюється на публічно-правові 
спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 
владних повноважень щодо оскарження його рішень (норма-
тивно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій 
чи бездіяльності; спори між суб’єктами владних повноважень з 
приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому 
числі делегованих повноважень.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції 
є характер спору. Публічно-правовим спором, на який поширю-
ється юрисдикція адміністративних судів, є спір між учасниками 
публічно-правових відносин, що стосується саме цих відносин.

Приватноправові відносини вирізняються наявністю май-
нового чи немайнового особистого інтересу учасника. Спір має 
приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушен-
ням або загрозою порушення, як правило, майнового приват-
ного права чи інтересу, що підлягає захисту в спосіб, передбаче-
ний законодавством для сфери приватноправових відносин, або 
такий, що йому не суперечить. Спір є приватноправовим навіть 
у тому випадку, якщо до порушення приватного права чи інте-
ресу призвели управлінські дії суб’єктів владних повноважень6.

Таким чином, доходимо наступних висновків. До видів юрис-
дикції слід віднести: суб’єктну юрисдикцію, яка визначає сторін 
спору; предметну юрисдикцію, яка вказує на характер спірних 
правовідносин; інстанційну юрисдикцію, що визначає, суд 
якого рівня вирішуватиме спір; територіальну юрисдикцію, яка 
передбачає утворення округів, у межах яких здійснюють пра-
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восуддя місцеві та апеляційні суди. Територіальну юрисдикцію 
можна поділити на три види: 1) загальну, за якою позов пред’яв-
ляється до господарського суду за місцезнаходженням чи міс-
цем проживання відповідача; 2) альтернативну, відповідно до 
якої право вибору між господарськими судами, яким підсудна 
справа, належить позивачу 3) виключну, коли господарський 
спір вирішується конкретним судом. Для розмежування юрис-
дикції між судовими спеціалізаціями вирішального значення 
набуває предметний критерій.
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Maslovskyi Serhii. Jurisdiction of the economic court of first instance
The adoption of the new version of the Commercial Procedure Code of 

Ukraine has significantly broadened the range of disputes to be resolved by 
commercial courts in general and the courts of first instance in particular. 
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Business courts, as well as their predecessors – arbitration courts, were 
characterized by subjective jurisdiction, that is, only legal entities or natural 
persons – entrepreneurs could be participants in a commercial case. However, 
gradually, individuals began to get involved in the business. Initially, such 
persons were involved only as third parties without independent claims for the 
subject of the dispute, then individuals were able to participate in the bankruptcy 
case as a creditor, and later individuals were able to be litigants in corporate 
disputes. Finally, with the adoption of the new wording of the Civil Procedure 
Code of Ukraine, the subjective jurisdiction in economic matters has lost all 
meaning and, to date, there is only substantive jurisdiction, that is, the 
ownership of the dispute under the jurisdiction of the economic court 
determines exclusively the content of the disputed legal relations.

The above circumstances testify to the relevance of the chosen topic of the 
study, which in the conditions of legislative changes will allow to determine the 
jurisdiction of the economic court of first instance.

For the purposes of this study, it is proposed to determine jurisdiction as the 
jurisdiction of a court to resolve disputes.

With regard to the types of jurisdiction, it is necessary to distinguish: 
subjective jurisdiction that determines the parties to the dispute; substantive 
jurisdiction indicating the nature of the disputed legal relationship; jurisdiction, 
which determines the court at what level the dispute will be resolved. It should 
be noted that the subject and jurisdiction jurisdictions are common to all 
commercial courts, and the instance jurisdiction has its own peculiarities with 
respect to the first instance commercial courts.

The author concludes that the types of jurisdiction include: subjective 
jurisdiction that determines the parties to the dispute; substantive jurisdiction 
indicating the nature of the disputed legal relationship; the jurisdiction of the 
court which determines which court will decide the dispute; territorial 
jurisdiction, which provides for the formation of districts within which the local 
and appellate courts administer justice. Territorial jurisdiction can be divided 
into three types: 1) the general, in which the claim is brought in the economic 
court at the location or place of residence of the defendant; 2) an alternative, 
according to which the right of choice between the commercial courts to which 
the case is vested belongs to the plaintiff; 3) exceptional, when the economic 
dispute is resolved by a specific court. To distinguish jurisdiction between 
judicial specializations, a substantive criterion becomes crucial.

Key words: economic litigation, economic process, jurisdiction, economic 
court, court of first instance.
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М. М. ШАПОВАЛ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ1

Висвітлено методологічні засади вивчення підготовчого провадження у 
цивільному судочинстві. Зазначається, що методологічна основа досліджень 
повинна бути тісно пов’язана із суспільними відносинами, що становлять 
предмет того або іншого дослідження. З огляду на це важливо знайти опти-
мальне поєднання методів дослідження, що довели свою доцільність, і новіт-
ніх постулатів наукового аналізу. 

Доведено, що потенціал загальнонаукових методів дослідження підго-
товчого провадження може бути використаний під час формулювання 
тривалого прогнозу розвитку цивільного процесуального законодавства в 
частині норм, що регулюють підготовку справи до судового розгляду, оцін-
ки ефективності інститутів, що забезпечують досягнення завдань цього 
етапу процесуальної діяльності, виявленню надлишкових або застарілих 
процесуальних правил і норм. Аргументується необхідність застосування в 
сучасних процесуальних дослідженнях методів, що тривалий час вважали-
ся не властивими юридичним наукам. Значну користь для дослідника пра-
вової проблематики мають загальноправові прийоми і способи пізнання 
правових явищ. 

Ключові слова: методологія, загальнонаукові методи дослідження, діяль-
нісний підхід, порівняльно-правовий метод, узагальнення судової практики.

Shapoval Mykola. The methods of studying of preparatory proceedings in civil 
proceedings

The article is devoted to the study of methodological principles of the study of 
preparatory proceedings in civil proceedings. It is noted that only the use of a proper 
methodological basis allows to formulate conclusions and recommendations that 
are conceptually complete in the final analysis, as well as to give an opportunity to 
reflect all the diversity of the content of preparatory proceedings, to accurately 
model the directions of development of civil procedural legislation and practice of 
its application, to give an explanation a forecast of necessary changes in the area of 
civil jurisdiction.

The judicial practice synthesis method is one of the preparatory proceedings 
research methods. The study of judicial practice enables to understand and 
comprehend the effectiveness of existing law. Theoretical conclusions should receive 
the necessary validation by the practice of law enforcement. They must combine the 
solution of the theoretical problem and its possible implementation. In view of this, 
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the methodological basis for investigating preparatory proceedings is the method of 
generalizing of judicial practice. By identifying the deficiencies of legal regulation, 
this method contributes to the formation of the proper legal doctrine required by law 
and accepted by practice of law enforcement.

Key words: methodology, general scientific research methods, activity approach, 
comparative legal method, generalization of judicial practice.

Пізнання багатьох правових явищ у сучасному світі немож-
ливе без використання широкого методологічного інструмента-
рію, таких засобів і способів вивчення, які б повністю розкри-
вали їхню природу й характерні ознаки, сприяли всебічному 
аналізу особливостей реалізації в тій або іншій сфері суспільних 
відносин. Логіка і структура дослідження підготовчого прова-
дження обумовлюють постійний науковий інтерес до пробле-
ми методологічних засад вивчення цивільного процесуального 
права й судочинства. Очевидно, що тільки використання належ-
ної методологічної основи дає змогу сформулювати висновки й 
рекомендації, що мають концептуально завершений характер, 
врешті відобразити все різноманіття змісту підготовчого про-
вадження, із граничною точністю моделювати напрями розвит-
ку цивільного процесуального законодавства і практики його 
застосування, давати обґрунтований прогноз необхідних пере-
творень у сфері цивільної юрисдикції.

Які ж власне методи можуть бути використані як методо-
логічна основа формування системи знань про підготовчий 
етап цивільної процесуальної діяльності? Звичайно, насам-
перед необхідно спиратися на досягнення сучасної філософ-
ської думки, використовувати розроблені нею нові положення 
як базис проведення досліджень різних предметів і явищ. При 
цьому сьогодні навряд чи можна ствердно говорити про появу 
якісно нового переліку можливих методів досліджень. Не в 
останню чергу це обумовлено безупинними спробами відходу 
від діалектичного методу вивчення світу, що тривалий час зали-
шався єдиною світоглядною основою розвитку нашої держави, 
права й суспільства. Звернувши увагу на одновекторність даного 
способу пізнання, філософська наука, проте, ще далека від роз-
робки нових ефективних у будь-якій системі наукового знання 
засобів і прийомів вивчення. 
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Зрозуміло, що методологічна основа досліджень не може 
бути усталеною, вона повинна відчувати постійний взаємозв’я-
зок із суспільними відносинами, що становлять предмет того або 
іншого дослідження. З огляду на це важливо знайти оптимальне 
поєднання методів дослідження, що довели свою доцільність, 
і новітніх постулатів наукового аналізу. Проте саме поняття 
«методологія» також не є усталеним і продовжує належати до 
переліку дискусійних. Теорія права так і не дала відповідей на 
питання щодо місця методології у структурі юридичної науки. 
Більше того, заявлені наукові позиції грунтуються на протилеж-
них тезах. Для одних авторів методологія – це система засобів, 
способів, прийомів, методів вивчення права, для інших – лише 
частина філософії права. 

На цьому тлі викликають підвищений інтерес спроби визна-
чити якісну своєрідність методології науки цивільного процесу-
ального права. З розгорнутим обґрунтуванням основних посту-
латів методології науки цивільного процесуального права висту-
пив у своїх працях А. В. Цихоцький. 

Згідно з вихідною тезою автора для сучасного цивільного 
судочинства продовжують залишатися актуальними питання 
предмета й методології науки. Якщо предмет науки цивільного 
процесуального права одержав певне висвітлення, то про мето-
дологію праць практично не було. Пояснюється це, напевно, 
тим, що в цій галузі юридичних знань право на власну методо-
логію не визнавалося. Питання про методи дослідження про-
цесуальних явищ завжди розумілося як другорядне порівняно з 
питанням про предмет пізнання.

Учений обґрунтовував, що сучасний цивільний процес дедалі 
більше потребує методологічного забезпечення. Змінений зміст 
правосуддя в цивільних справах вимагає відповіді на значну 
кількість методологічних питань. Суспільство є свідком усклад-
нення старих і появи нових правових конструкцій, що визнача-
ють якісно нову фазу розвитку держави. У цих умовах необхідне 
інше юридичне мислення. Відповідно формуються нові катего-
рії, дослідження яких вимагає значних методологічних зусиль. 
Складні соціальні явища, до яких належить і судочинство в 
цивільних справах, потребують відповідних наукових методів їх 
вивчення. Методологія й методика – це засоби досягнення мети 
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такого пізнання. Отже, розвиток методів пізнання процесуаль-
них явищ призводить до збагачення теорії.

Цікавими є міркування процесуаліста щодо методоло-
гії науки як своєрідної метатеорії цивільного процесуального 
права, що дозволяє відповісти на питання: наскільки обґрунто-
вані наші знання про цивільний процес. На думку А. В. Цихоць-
кого, методологія науки цивільного процесуального права має 
два аспекти. Перший – це вчення про застосування в цивільно-
му процесі положень філософії, економічної теорії, теорії права 
і тощо. У цьому випадку йдеться про теорії, поняття й методи, 
значущі для правосуддя в цивільних справах. Другий аспект – 
це вчення про застосування теорії самого цивільного процесу до 
різних окремих випадків. Основні завдання методології науки 
цивільного процесуального права дослідник вбачає у виявлен-
ні специфіки застосування категорій філософії і загальної теорії 
права в цивільному процесуальному праві; використанні резуль-
татів інших галузевих наук (економічної теорії, соціології, мате-
матики, логіки тощо) у дослідженні цивільних процесуальних 
явищ (цивільного процесуального права і правосуддя в цивіль-
них справах); формуванні понятійного апарату цивільного про-
цесу з урахуванням вимог повного відображення сутності явища 
в конкретному визначенні; використанні теорії самого цивіль-
ного процесу під час розробки проблем цієї юридичної науки; 
визначенні способів пізнання процесуальних явищ з урахуван-
ням соціальних функцій правосуддя у правовій державі1.

Певним чином продовженням пошуку специфіки методо-
логії науки цивільного процесуального права є дослідження 
Д. Я. Малешина. У низці своїх наукових праць автор аргумен-
товано вважав, що доктрина цивільного процесуального права, 
маючи самостійний об’єкт і предмет вивчення, повинна вико-
ристовувати спеціальні методи пізнання. При цьому учений не 
піддавав критиці необхідність базуватися на понятійно-катего-
ріальному апараті загальноправової юридичної науки, а також 
використання її напрацювань у сфері методологічних засад 
вивчення правових явищ2.

Висловлені А. В. Цихоцьким і Д. Я. Малешиним позиції заслу-
говують, на нашу думку, на увагу. Звичайно, було б досить при-
вабливо представити методологію як самостійне вчення й екс-
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траполювати ці висновки на методологію науки цивільного про-
цесуального права. Але як бути з пізнаваним об’єктом? Визнати 
самостійність методології означає визнати можливість окремого 
існування об’єкта дослідження й методів його вивчення. Навіть 
якщо уявити, що методологія науки цивільного процесуального 
права, виявивши свою специфіку, все ж таки викристалізува-
лася як самостійне вчення, то виникають питання щодо того, 
які методи, засоби, прийоми і способи застосовує дана наука. 
У чому їх якісна відмінність від методів і засобів, що вже вико-
ристовуються у правознавстві? Обгрунтовуючи самостійність 
досліджуваних явищ, автори не звернули уваги на те, що методи 
аналізу правових явищ багато в чому єдині. Немає окремої мето-
дології для вивчення тільки цивільного процесуального права. 
Воно може бути зрозуміле й розглянуте із загальнофілософських 
позицій, а також з використанням загальноправових методів. 
Конкретний перелік прийомів пізнання обирає сам автор, керу-
ючись логікою свого дослідження.

Однак це зовсім не означає відмови від продовження обґрун-
тування особливостей методологічних засад цивільного проце-
суального права, їх порівняння із вченнями про методи, уста-
лені в галузевих юридичних науках. Можливо, науковий пошук 
у такому напрямі призведе дослідників до обґрунтування нових 
методів дослідження, зокрема у сфері цивільного судочинства. 
Але без перебільшення можна сказати, що питання нових мето-
дів дослідження цивільного процесуального права залишається 
на сьогодні невирішеним. 

Висловлені зауваження з цілком зрозумілих причин наклада-
ють свій відбиток на проблему визначення належної методології 
вивчення підготовчого провадження в цивільному процесі. Вод-
ночас, досліджуючи щоразу свій предмет, автори формують нові 
підходи до методології науки цивільного процесуального права. 
І з цих позицій важливо сформувати методи вивчення такого 
інституту, як підготовка справи до судового розгляду, система-
тизувати їх, за кожним методом побачити новий напрям аналізу 
підготовчих дій суду й осіб, що беруть участь у справі. 

Було б помилкою під час визначення методологічних під-
став дослідження підготовчого провадження не використовува-
ти напрацювання філософської думки щодо загальнонаукових 



159Частина 1 � Юридичні науки

методів. Потенціал загальнонаукових методів дослідження під-
готовчого провадження може бути використаний під час форму-
лювання тривалого прогнозу розвитку цивільного процесуаль-
ного законодавства в частині норм, що регулюють підготовку 
справи до судового розгляду, оцінки ефективності інститутів, 
що забезпечують досягнення завдань цього етапу процесуальної 
діяльності, виявлення надлишкових або застарілих процесуаль-
них правил і норм. 

Як правило, у науці основоположним загальнонауковим 
методом уважають принципи, закони й категорії діалектики. Не 
так давно цей метод визнавався чи не єдиним способом досто-
вірного пізнання об’єктивної реальності. І хоча із плином часу 
були трохи зміщені акценти, проте й сьогодні діалектика зали-
шається затребуваним прийомом наукового дослідження. 

Хрестоматійним уже стало розуміння діалектики крізь приз-
му широкої можливості різнобічного пізнання досліджуваного 
предмета, визначення всіх без винятку його позитивних і нега-
тивних характеристик, порівняння різних поглядів. Склад-
но переоцінити значення діалектичного методу в дослідженні 
цивільного судочинства. Він дозволяє, аналізуючи протилежні 
погляди, визначити сутність цивільної процесуальної діяльності 
суду й осіб, що беруть участь у справі, щодо підготовки справи до 
судового розгляду. Саме діалектика дає можливість простежити 
весь шлях руху справи в межах її підготовки й вирішення, оціни-
ти норми цивільного процесуального законодавства на предмет 
їх ефективності й затребуваності. Важлива роль цього методу у 
визначенні характеру необхідних змін цивільного судочинства. 
Даний прийом пізнання сприяє виявленню не тільки проблем-
них аспектів правозастосування цивільного процесуального 
законодавства, а й найбільш оптимальних, з точки зору суспіль-
ного сприйняття, шляхів їх удосконалення. Це в перспективі дає 
можливість швидкого коригування судової практики, її адекват-
ності суспільним запитам і потребам. 

Крім діалектики, неоціненну допомогу досліднику цивіль-
ного процесуального права може дати використання методу 
системного аналізу. Відображаючи характер цивільних проце-
суальних правовідносин, системний аналіз сприяє осмисленню 
проблематики з позиції системи, тобто дозволяє представити 
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досліджуваний предмет як цілісну систему, виявити взаємо-
зв’язки її елементів, зрозуміти логіку її структури й розвитку.

Щодо проблеми підготовчого провадження це означає вияв-
лення його оптимальної структури, обґрунтування необхідних 
цивільних процесуальних дій суду й осіб, що беруть участь в 
аспекті досягнення цілей і завдань даного етапу процесу, визна-
чаючи зміст підготовки, сконцентрувати увагу на юридичних 
наслідках здійснення судових процедур. Застосування цього 
методу дозволить досягти логічної завершеності нормативної 
регламентації підготовчого провадження в цивільному процесі, 
сформувати теоретичну основу здійснення підготовки справи до 
судового розгляду. 

Однією із тенденцій у дослідженнях цивільного судочинства 
є широке застосування діяльнісного підходу. Як загальнонауко-
вий метод пізнання явищ, він необхідний для більш повного і 
всебічного доктринального аналізу цивільного процесуально-
го права. За допомогою прийомів, що розглядаються, можна 
досліджувати специфіку класичного поділу цивільного судочин-
ства на стадії або правозастосовні цикли, зокрема підготовчого 
провадження, провести систематизацію здійснюваних процесу-
альних дій, за динамікою процесу побачити ефективність засто-
совуваних цивільних процесуальних норм. 

Не позбавленим підстав вбачається і застосування в сучасних 
процесуальних дослідженнях методів, що тривалий час вважа-
лися не властивими юридичним наукам. За допомогою методів 
неюридичних наук може бути значно розширена методологічна 
основа досліджень цивільного процесуального права, зокрема 
підготовчого провадження. Застосовуючи методи економічно-
го аналізу, можна прорахувати вартість здійснення правосуд-
дя в цивільних справах, соціологічні методи – бачити потреби 
суспільства в перетвореннях різного роду, «відчути» його очіку-
вання, що, звичайно, збільшує довіру громадян до судової систе-
ми. Дуже важливо розуміти соціокультурні особливості суспіль-
ства. У цьому зв’язку, під час оцінки ефективності судової діяль-
ності, й зокрема підготовчого провадження, значна увага приді-
ляється статистичним даним і аналізу суспільної думки. 

Значу користь для дослідника правової проблематики мають 
загальноправові прийоми і способи пізнання правових явищ. 
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Природа кожного правового явища може бути розкрита за допо-
могою таких методів. Тому загальноправові способи, засоби і 
прийоми вивчення є важливою складовою методології цивіль-
ного процесуального права. Одним із методів, який широ-
ко використовується у правовій науці, є формально-логічний 
метод. Цінність даного методу для вивчення підготовчого про-
вадження в цивільному процесі полягає в тому, що він не тіль-
ки сприяє з’ясуванню змісту використовуваного понятійно-ка-
тегоріального апарату дослідження, а й допомагає встановити 
дійсний зміст моделі правового регулювання підготовки справи 
до судового розгляду. 

Очевидно, що необхідна доктринальна розробка поняття 
«підготовче провадження», звернення до таких категорій, як 
«мета й завдання підготовки», визначення змісту нових інсти-
тутів цивільного процесуального права, серед яких виокрем-
люється врегулювання спору за участю судді, а також концентра-
ція доказового матеріалу тощо. Пізнання явищ, які розгляда-
ються, можливе тільки в контексті широкого застосування фор-
мально-логічного методу.

Одним із загальноправових методів дослідження є істори-
ко-правовий метод. Незаперечна роль цього способу вивчен-
ня. Історія дає приклади численних законодавчих рішень, 
акумулює досвід попередніх поколінь. Виважений аналіз істо-
ричного розвитку права дає можливість оцінити становлення 
вітчизняної держави і права, і зокрема з позицій здійснення 
правосуддя в цивільних справах, відтворити періоди його роз-
квіту, проаналізувати історичні факти і на цій основі визначити 
закономірності розвитку судової влади й судочинства. Істори-
ко-правовий дискурс важливий в аспекті розуміння етапів ста-
новлення цивільного судочинства й наявності в ньому підготов-
чих стадій, особливостей правової думки і законодавства різних 
епох. В остаточному підсумку для того, щоб, виявивши із часом 
помилковість підходу, ніколи пізніше не допускати його повто-
рення, використовувати тільки позитивний досвід, що мав місце 
в історії держави і права.

Для оцінки сучасного стану цивільного судочинства важли-
ве значення мають порівняльно-правові дослідження і сфор-
мований на їх основі метод порівняльно-правового аналізу. 
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Безперечно, корисним і затребуваним є досвід функціонування 
правосуддя в цивільних справах зарубіжних країн. Метод порів-
няльно-правових досліджень сприяє осмисленню вітчизняного 
правосуддя з позицій усталених підходів до нього в зарубіжній 
доктрині й практиці. Визначаючи їх сутність, можна не тіль-
ки встановити приналежність нашої процесуальної системи до 
відомого типу, а й виявити спільні й відмінні риси правового 
регулювання цивільної процесуальної діяльності суду й осіб, що 
беруть участь у справі. Звичайно, це зумовить появу конкрет-
них пропозицій щодо удосконалення національного цивільного 
процесуального законодавства та практики його застосування. 

У плані дослідження підготовчого провадження може йтися 
про аналіз зарубіжного законодавства в частині загальних прин-
ципів нормативної регламентації підготовчих дій, а також уста-
леного досвіду розкриття доказів, здійснення примирних про-
цедур, цивільної процесуальної відповідальності за неналежне 
виконання процесуальних обов’язків, зокрема за зловживання 
правом тощо.

Одним із загальноправових методів дослідження є узагаль-
нення судової практики. Судова практика дає підстави для 
осмислення ефективності норм права. Теоретичні висновки 
повинні одержувати необхідну апробацію практикою правоза-
стосування. Вони повинні поєднати вирішення теоретичного 
завдання й можливу реалізацію. З огляду на це методологічною 
основою дослідження проблем підготовчого провадження є уза-
гальнення судової практики. Виявляючи недоліки правового 
регулювання, цей метод сприяє формуванню належної правової 
доктрини, затребуваної в законодавстві та сприйнятої практи-
кою правозастосування.
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Shapoval Mykola. The methods of studying of preparatory proceedings in civil 
proceedings

The article is devoted to the study of methodological principles of the study 
of preparatory proceedings in civil proceedings. It is noted that only the use of 
a proper methodological basis allows to formulate conclusions and 
recommendations that are conceptually complete in the final analysis, as well 
as to give an opportunity to reflect all the diversity of the content of preparatory 
proceedings, to accurately model the directions of development of civil 
procedural legislation and practice of its application, to give an explanation a 
forecast of necessary changes in the area of civil jurisdiction.

The author notes that it is necessary to use the achievements of modern 
philosophical thought and to use the new provisions developed by it as a basis 
for conducting research on various subjects and phenomena. The methodological 
basis of research cannot be uniformly established for all studies; it must have a 
constant connection with the public relations that are the subject of the study. 
Against this background, it is now important to find the best combination of 
proven research methods and the latest scientific analysis ideas. However, the 
very concept of «methodology» is also not well established and still belongs to 
the list of discussions. Against this background, there is a growing interest in 
trying to determine the qualitative originality of the methodology of the science 
of civil procedural law.

It is argued that the potential of general scientific methods of investigating 
the processes of preparatory proceedings can be used in formulating a long-
term prognosis of the development of civil procedural legislation in the part of 
the rules governing the preparation of a case for judicial review, evaluating the 
effectiveness of institutions ensuring the achievement of the tasks of this stage 
of procedural activity and identifying outdated procedural rules and regulations.

The author argues for the use in modern procedural studies of methods that 
have long been considered not inherent in the legal sciences. Using the methods 
of non-legal sciences, the methodological basis of civil procedural law research, 
including preparatory proceedings, can be significantly expanded. When 
applying economic analysis methods, it becomes possible to calculate the cost 
of administering justice in civil matters; using sociological methods allows us to 
see the needs of the society for transformations of various kinds, to «feel» its 
expectations, which, of course, increases the public’s confidence in the judicial 
system. It is very important to understand the socio-cultural features of society 
today. In this regard, considerable emphasis is placed on statistics and public 
opinion analysis when assessing the effectiveness of judicial activity and in 
particular preparatory proceedings.

Common law techniques and ways of knowing legal phenomena are of great 
benefit to the researcher of legal issues. The nature of each legal phenomenon 
can be revealed by the following methods. Therefore, common law methods, 
means and techniques of study are an important component of the methodology 
of civil procedural law.

The judicial practice synthesis method is one of the preparatory proceedings 
research methods. The study of judicial practice enables to understand and 
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comprehend the effectiveness of existing law. Theoretical conclusions should 
receive the necessary validation by the practice of law enforcement. They must 
combine the solution of the theoretical problem and its possible implementation. 
In view of this, the methodological basis for investigating preparatory 
proceedings is the method of generalizing of judicial practice. By identifying the 
deficiencies of legal regulation, this method contributes to the formation of the 
proper legal doctrine required by law and accepted by practice of law 
enforcement.

Key words: methodology, general scientific research methods, activity 
approach, comparative legal method, generalization of judicial practice.
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ВИДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ  
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ1

Розглянуто базові засади класифікації. Проаналізовано підходи науков-
ців до поділу диференціації кримінальної відповідальності на види. Вказано 
на недоліки таких класифікацій. Виокремлено критерії, за якими можна 
класифікувати диференціацію кримінальної відповідальності. На основі 
встановлених критеріїв здійснено виокремлення видів диференціації кримі-
нальної відповідальності за обсягом.

Ключові слова: диференціація, кримінальна відповідальність, класифіка-
ція, критерій, вид.

Antoniuk Natalia. Types of differentiation of criminal responsibility
Bases of classification are researched. The scientific approaches concerning 

division into types of differentiation of criminal responsibility are analyzed. The 
shortcomings of these approaches are stated. The criterions of classification of 
differentiation of criminal responsibility are highlighted. Basing on mentioned 
criterions, the types of differentiation of criminal responsibility are discerned.

Key words: differentiation, criminal responsibility, classification, criterion, 
type.
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Класифікація правових явищ відіграє важливу роль у погли-
бленні розуміння їх суті. Вона безпосередньо пов’язана з таким 
поділом поняття на частини, за якого кожна частина (елемент) 
повинна змістовно зберігати зв’язок із самим правовим явищем, 
проте не повинна пересікатися з іншим таким елементом за обся-
гом. У контексті диференціації кримінальної відповідальності кла-
сифікація дозволяє осягнути усі її прояви, побачити їх співвідно-
шення між собою та іншими суміжними правовими категоріями. 

У даній статті буде виокремлено конкретні види диференці-
ації кримінальної відповідальності за певними критеріями. Чим 
більше критеріїв поділу вдається виокремити, тим більш багато-
гранним виявиться сприйняття змістовного наповнення дифе-
ренціації кримінальної відповідальності.

Питання, які стосуються диференціації кримінальної відпо-
відальності, були предметом аналізу низки вчених. Досліджен-
ня диференціації кримінальної відповідальності саме в контек-
сті поділу її на види здійснили такі вчені, як П. П. Андрушко, 
О. В. Васільєвський, Л. Л. Кругліков, Т. О. Лєснієвскі-Коста-
рєва, О. М. Чупрова. 

Здійснюючи перехід від абстрактного поняття диференціа-
ції до її конкретних проявів через видову класифікацію, можна, 
як слушно вказує В. М. Сирих, теоретично відтворити об’єкт, 
що досліджується як єдність багатоманітного в системі взаємо-
пов’язаних категорій1.

В. О. Свєтлов зазначає, що класифікацію часто іменують 
діленням (розбивкою) обсягу поняття, метою якого є встанов-
лення всіх його різновидів. Проте, на думку цього науковця, кла-
сифікацію не можна плутати з поділом будь-якої речі на части-
ни, оскільки видові поняття володіють усіма ознаками родового 
поняття, а частини ніколи не володіють ознаками цілого2. Зага-
лом погоджуючись із сказаним, вважаємо за потрібне уточнити, 
що частина має ознаки цілого, проте не в повному обсязі, у той 
час як видове має набір ознак родового повною мірою. Різниця 
між видовим і родовим полягає лише у ступені узагальнення цих 
ознак. Видове поняття характеризується більшим рівнем кон-
кретизації. По-перше, його б не можливо було виділити з родо-
вого, по-друге, воно б не могло відрізнятися від іншого видового 
поняття в межах одного і того ж родового поняття.
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У філософській літературі висувають три вимоги до класи-
фікації: 1) члени класифікації повинні становити несумісні за 
істинністю (такі, що не пересікаються) класи і їх логічна сума на 
кожному кроці розбивки повинна бути рівною обсягу поняття, 
що класифікується; 2) кожен крок класифікації повинен прово-
дитися тільки за однією підставою; 3) класифікація вважається 
завершеною, тільки якщо під час її побудови використані всі 
підстави3. 

В юридичній літературі проблема розподілу диференціації 
на види піднімалася здебільшого вченими, які досліджували 
це питання на рівні монографічних та дисертаційних дослі-
джень. Водночас, враховуючи плюралізм міркувань щодо само-
го поняття диференціації кримінальної відповідальності, також 
пропонуються різні підстави її класифікації.

Так, на думку Т. О. Лєснієвскі-Костарєвої, є два види дифе-
ренціації кримінальної відповідальності: 1) шляхом градації 
типового покарання; 2) у власному значенні слова, без тран-
сформації цього процесу через градацію покарання. І якщо пер-
ший вид диференціації може бути вираженим, на думку автор-
ки, через кваліфікуючі та привілеюючі ознаки складу злочину, 
то другий вид здійснюється у формі звільнення від кримінальної 
відповідальності4.

На перший погляд, хоча ця класифікація здійснена без 
виокремлення конкретних критеріїв, які покладені в основу, 
вона відповідає логічним правилам. Обидва згадані види дифе-
ренціації є взаємовиключними і, на перший погляд, повністю 
охоплюють обсяг явища, що класифікується. Фактично кри-
терієм класифікації в цьому разі мала б бути градація типового 
покарання. Якщо вона наявна, то ми маємо справу з першим 
видом, запропонованим Т. О. Лєснієвскі-Костарєвою, якщо від-
сутня – з другим.

Проте, якщо проаналізувати явище диференціації зі змістов-
ного боку, можна прослідкувати, що градація типового покаран-
ня простежується не лише в кваліфікованих і привілейованих 
складах злочинів. Зокрема, розподіл покарань на види у Загаль-
ній частині КК. Недаремно серед них є ті, які застосовуються до 
військовослужбовців чи не застосовуються до жінок, які мають 
дітей певного віку, що вже забезпечує варіативність можливого 
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впливу на особу залежно від суб’єктних ознак, водночас типізує 
цей вплив для однойменних груп суб’єктів. Градація типового 
покарання простежується і у випадку незакінченого злочинного 
посягання, а також в низці інших випадків. 

У свою чергу, законодавець, окрім звільнення від кримі-
нальної відповідальності, передбачає такі правові інститути, як 
звільнення від покарання, зняття чи погашення судимості, які, 
вочевидь, теж виходять за межі типової градації покарань.

Щоправда, Т. О. Лєснієвскі-Костарєва заперечувала належ-
ність інституту звільнення від покарання до диференціації кри-
мінальної відповідальності. На її думку, у цьому разі не дифе-
ренціюється ані кримінальна відповідальність, ані типове пока-
рання, адже кримінальне провадження в такому разі пройшло 
вже етап призначення покарання (етап індивідуалізації), який є 
наступним логічним етапом після диференціації5. 

Проте ця темпоральна градація процесів на диференціацію і 
індивідуалізацію викликає застереження. Те, що суд індивідуа-
лізував на певному етапі одну з форм кримінальної відповідаль-
ності, не означає, що на законодавчому рівні відсутні важелі для 
подальшого забезпечення варіативного обмежувального впливу 
на винного в частині реалізації такої форми кримінальної відпо-
відальності, як, скажімо, судимість. 

З другого боку, можливість звільнення від покарання фор-
малізована законодавцем у певну групу ознак, що характеризує 
диференційований підхід до проблеми. Суд же, оцінюючи більш 
широке коло ознак на власний розсуд, вирішує, як застосувати 
запропонований законодавцем алгоритм. 

Змістовно системоутворюючі ознаки для інститутів звільнен-
ня від кримінальної відповідальності й від покарання є одна-
ковими, як і можливості суду під час вирішення відповідних 
питань. Тому розмежовувати змістовно подібні правові явища, 
відносячи одне з них до диференціації кримінальної відпові-
дальності, а інше – ні, є невиправданим.

Більш ґрунтовно до класифікації диференціації криміналь-
ної відповідальності підійшли Л. Л. Кругліков та О. В. Васільєв-
ський. Ці науковці пропонують у межах галузі виділяти види 
диференціації залежно від підстави кримінальної відповідаль-
ності, форм (видів) відповідальності та обсягу кримінальної від-
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повідальності й покарання. Вони також здійснюють класифіка-
цію кримінальної відповідальності за двома критеріями: 1) місце 
здійснення (Загальна і Особлива частини КК); 2) предметний 
зміст (відповідальність або покарання)6. 

На нашу думку, не викликає заперечень лише перший кри-
терій із наведених вище. Дійсно, диференціація кримінальної 
відповідальності має свої прояви як у межах Загальної, так і у 
межах Особливої частини КК. Покарання та кримінальна від-
повідальність, як види диференціації за критерієм предметного 
змісту, збігаються частково за обсягом, тобто є частиною і цілим, 
оскільки покарання є формою реалізації відповідальності.  

Раціональне зерно є у виокремленні таких видів, як підста-
ва відповідальності та форма відповідальності. Проте, на нашу 
думку, ці явища могли би бути не просто видами, а критеріями 
класифікації диференціації кримінальної відповідальності.

О. М. Чупрова у своєму дисертаційному дослідженні про-
понує розгалужену класифікацію диференціації кримінальної 
відповідальності за критеріями, запропонованими Т. О. Лєс-
нієвскі-Костарєвою, Л. Л. Кругліковим та О. В. Васільєвським, 
а також пропонує додаткові критерії поділу: 1) залежно від 
етапу розвитку кримінально-правового відношення (на етапі 
притягнення до кримінальної відповідальності і кримінально-
го переслідування, на етапі призначення покарання, на етапі 
виконання (відбування) покарання, після відбування покаран-
ня (постпенітенціарна диференціація); 2) залежно від того, чи 
береться в якості предмета одиничний злочин чи множинність 
злочинів (диференціація відповідальності за множинність зло-
чинів і за одиничний злочин); 3) залежно від стадії посягання 
(диференціація відповідальності за закінчений і за незакінчений 
злочин)7.

Вважаємо, що ці додаткові критерії поділу не можуть бути 
видами диференціації кримінальної відповідальності. Етапи 
розвитку кримінально-правового відношення повинні харак-
теризувати можливу реалізацію кримінальної відповідально-
сті таким чином, щоб кожен із них не пересікався з сусідніми. 
Насправді норми, якими диференційовано кримінальну від-
повідальність, можуть застосовуватися на декількох етапах. 
Наприклад, інститут судимості має значення і під час відбуван-
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ня покарання, і після його відбуття. Що ж стосується так зва-
них критеріїв множинності та стадій, то вони у цій класифікації, 
по-перше, мають фрагментарний характер. З таким же успіхом 
можна б було також виокремлювати критерії співучасті, форм 
вини тощо. По-друге, ці критерії не відображають поділу обся-
гу явища кримінальної відповідальності, оскільки названі види 
в результаті зводяться лише до окремих форм реалізації кримі-
нальної відповідальності (як правило/ покарання). 

П. П. Андрушко, критикуючи широке застосування у науко-
вій літературі термінів «засоби», «способи», «методи диферен-
ціації кримінальної відповідальності», пропонує використо-
вувати термін «різновиди» останньої8. Хоча цей науковець і не 
пропонує системи різновидів диференціації кримінальної від-
повідальності, проте порушує таким чином актуальне питання 
термінологічної чистоти та уніфікації понять у рамках наукових 
досліджень.

У цьому контексті ми використовуємо поняття «види дифе-
ренціації» винятково у класифікаційному розумінні й підтриму-
ємо недопустимість ототожнення виду, засобу та критерію дифе-
ренціації кримінальної відповідальності. З іншого боку, критерії 
та засоби можуть бути використані для видової класифікації у 
тому числі. 

Ю. Б. Мельнікова відзначає, що диференціація юридич-
ної відповідальності має ділитися на види залежно від її змісту 
та характеру відповідальності9. На нашу думку, видовий поділ 
явища згідно з правилами логіки насамперед залежить від його 
обсягу, адже чим вужчий обсяг, тим менше можливостей для 
виокремлення критеріїв класифікації. А обсягом цього поняття 
охоплюються усі кримінально-правові норми, в яких законо-
давець передбачає різноманітні обмежувальні заходи за подібні 
злочинні діяння, з урахуванням характеру, ступеня суспільної 
небезпеки скоєного та/або суспільної небезпеки особи винного.

Найбільш очевидним і простим критерієм класифікації дифе-
ренціації кримінальної відповідальності є місце у кримінально-
му законі відповідних законодавчих положень. Тому диференці-
ація кримінальної відповідальності за таким критерієм ділиться 
на: диференціацію кримінальної відповідальності в Загальній 
частині КК та диференціацію кримінальної відповідальності в 
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Особливій частині КК. Термін «місце» ми вживаємо не лише у 
контексті того, де текстуально знаходиться відповідна норма, а й 
враховуючи змістовну специфіку такого розташування. Напри-
клад, диференціюючі норми у Загальній частині мають вищий 
рівень узагальнення, вони можуть бути застосовані для дифе-
ренціації кримінальної відповідальності за усі злочинні пося-
гання певного типу. Водночас для диференціації в Особливій 
частині КК більш притаманним є забезпечення варіативності 
в обмежувальних заходах щодо однієї і тієї ж моделі злочинної 
поведінки.

З урахуванням зазначеного є всі підстави розглядати такий 
критерій класифікації, як рівень узагальнення. За ним можна 
умовно виокремити диференціацію – абстракцію і диференці-
ацію – конкретизацію. Прикладом диференціації-абстракції є 
положення Загальної частини КК, яким передбачається призна-
чення покарання за незакінчений злочин. Ці норми є гранично 
широкими і зазвичай не враховують конкретний вид злочинної 
поведінки, а лише етап її реалізованості. 

Диференціація – конкретизація характеризує норми Особли-
вої частини КК. Встановлення різної відповідальності залеж-
но від способів вчинення злочину, розмірів наслідків, ознак 
спеціаль ного суб’єкта – все це прояви диференціації-конкрети-
зації. У Загальній частині КК, на перший погляд, прикладами 
такого конкретизованого виду диференціації кримінальної від-
повідальності є спеціальні положення про звільнення від пока-
рання військовослужбовців чи вагітних жінок. Проте, хоча від-
повідні норми і стосуються конкретного кола осіб, вони можуть 
бути застосовані й до широкого кола злочинів, які ці особи 
можуть вчинити. 

Якщо норма, яка передбачає диференціацію – абстракцію, 
містить негативні ознаки, розширення сфери її застосування 
може і не відбутися. Для прикладу: доповнення КК статтею, яка 
передбачає новий корупційний злочин пропорційно звузить 
до загальної кількості передбачених КК злочинів сферу засто-
сування норм про звільнення від кримінальної відповідально-
сті. З іншого боку, таке доповнення, навпаки, розширить сферу 
можливого застосування норм про призначення покарання, 
наприклад, за незакінчений злочин.
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Наступним критерієм класифікації диференціації кримі-
нальної відповідальності є форма реалізації кримінальної від-
повідальності. Відповідно можна виокремити диференціацію 
осуду, диференціацію покарання та диференціацію судимості. 
Диференціація осуду найбільш яскраво виражена існуванням у 
КК норм, що передбачають суміжні склади злочинів. Так, особа, 
яка винно заподіює тяжке тілесне ушкодження потерпілому, 
реалізовує модель кримінально-протиправного тяжкого тілес-
ного ушкодження. Проте законодавець розділяє цю модель на 
декілька окремих конструкцій залежно від форми вини. Таким 
чином, вже на етапі осуду відповідальність винного є різною 
залежно від цієї суб’єктивної ознаки. Факт засудження за кон-
кретний злочин у подальшому може ще більшою мірою впли-
вати на диференціацію кримінальної відповідальності і осуду 
зокрема. Так, вчинення певних злочинів у комбінації з іншими 
може формувати різні прояви множинності злочинів із різною 
кримінально-правовою оцінкою (кваліфікуючі ознаки повтор-
ності чи рецидиву). 

Диференціація покарання є найбільш очевидним видом 
диференціації, враховуючи те, що за допомогою санкції законо-
давець встановлює посилену чи пом’якшену відповідальність за 
те чи інше діяння. Що ж до диференціації судимості, то стро-
ки погашення судимості диференційовані залежно від ступеня 
тяжкості злочину, за який особа засуджена.

Ще одним критерієм диференціації є характер імператив-
ності (або дискреційності) для суду норм, у яких диференційова-
но кримінальну відповідальність. Згідно із цим критерієм вида-
ми диференціації кримінальної відповідальності можна назвати 
наступні: 1) диференціацію, яка не допускає подальшої індиві-
дуалізації. Наприклад, звільняючи особу від кримінальної від-
повідальності у зв’язку із спливом строків давності за вчинення 
злочину невеликої тяжкості, суд позбавлений можливості інди-
відуалізувати відповідальність особи. Судом лише буде конста-
тована вина особи у вчиненому діянні, проте єдиним правовим 
наслідком для винного в контексті кримінальної відповідально-
сті є звільнення від неї; 2) диференціацію, яка допускає подаль-
шу індивідуалізацію. Цей вид є більш поширеним і охоплює 
левову частку випадків застосування норм, у яких відповідаль-
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ність особи диференційована. Обираючи встановлене санк цією 
статті Особливої частини КК покарання, суд індивідуалізує 
кримінальну відповідальність винного, визначаючи вид та межі 
покарання, а у подальшому може вирішувати питання заміни 
покарання, зняття судимості тощо.

Склад злочину є юридичною підставою кримінальної відпо-
відальності. Проте сам по собі він становить лише нормативну 
модель суспільно небезпечного діяння особи. Таким чином, 
кримінальна відповідальність має своєю підставою діяння, яке 
відповідає правовій конструкції суспільно небезпечного пося-
гання, вчиненого відповідним суб’єктом. Звідси випливає, що 
склад злочину відображатиме характер та ступінь суспільної 
небезпеки гіпотетичного злочину, а отже, кримінальна відпо-
відальність потрапляє у залежність від цієї кількісної та якісної 
ознак. Окрім того, оскільки злочин може бути вчинений лише 
фізичною особою, її суспільна небезпека теж впливатиме на 
кримінальну відповідальність. А отже, можна говорити про ще 
один критерій диференціації кримінальної відповідальності, а 
саме про модель суспільної небезпеки вчиненого. На основі цієї 
уявної моделі законодавець визначає, які діяння є злочинами 
та диференціює відповідальність за їх вчинення. Фактично цей 
критерій дуже тісно пов’язаний із юридичною підставою кримі-
нальної відповідальності.

Відповідно за критерієм моделі суспільної небезпеки вчине-
ного слід виокремити диференціацію кримінальної відповідаль-
ності, в основі якої: 1) характер суспільної небезпеки; 2) ступінь 
суспільної небезпеки; 3) суспільна небезпека особи.

Прикладами диференціації за характером суспільної небез-
пеки є суміжні склади злочинів. Так, законодавець диференціює 
шахрайство як злочин проти власності й шахрайство з фінансо-
вими ресурсами, як господарський злочин. Також згадані вище 
склади злочинів містять кваліфікуючі ознаки, що означає дифе-
ренціацію за ступенем суспільної небезпеки. Суспільна небез-
пека особи має диференціюючий вплив у тих випадках, коли 
законодавець пов’язує із її ознаками необхідність неоднакового 
правового регулювання.

У цій частині важливо розмежовувати вплив ознак особи 
на характер чи ступінь суспільної небезпеки і вплив суспіль-
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ної небезпеки незалежно від цих кількісних і якісних ознак. 
Так, вчинення злочину службовою особою є одним із найбільш 
поширених прикладів зростання ступеня суспільної небезпе-
ки у зв’язку з ознаками суб’єкта. Натомість вчинення злочину 
жінкою, яка має дитину відповідного віку, впливає на суспільну 
небезпеку скоєного і вирішення питання про звільнення такої 
особи від покарання без прямої залежності від характеру та сту-
пеня суспільної небезпеки вчиненого. Таким чином, диферен-
ціюючи кримінальну відповідальність таких категорій суб’єктів 
законодавець спирався саме на типізовану суспільну небезпеку 
особи, сконструювавши відповідну нормативну модель оцінки 
злочинів, які вчинені цими суб’єктами.

Отже, можна зробити висновок, що класифікація диферен-
ціації кримінальної відповідальності на види за обсягом мож-
лива за такими критеріями: 1) за місцем здійснення: на таку, що 
здійснюється в Загальній частині КК та в Особливій частині КК; 
2) за рівнем узагальнення: на диференціацію-абстракцію і дифе-
ренціацію-конкретизацію; 3) за формою реалізації кримінальної 
відповідальності: на диференціацію осуду, покарання та суди-
мості; 4) за характером імперативності (або дискреційності) для 
суду – на диференціацію, яка допускає подальшу індивідуаліза-
цію, і диференціацію, яка виключає майбутню індивідуалізацію; 
5) за моделлю суспільної небезпеки вчиненого: на диференціацію за 
характером суспільної небезпеки, ступенем суспільної небезпе-
ки та суспільною небезпекою особи винного.
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Antoniuk Natalia. Types of differentiation of criminal responsibility
Classification of legal phenomena plays an important role in deepening the 

understanding of their essence. It is directly connected with such a division of 
the volume of definition, when every element of the classification has to keep 
tied with legal phenomenon, but is not allowed to interfere into volume of 
another element. Taking into consideration differentiation of criminal 
responsibility, classification will allow to understand all of its manifestations, to 
see their interrelations among those manifestations and another close legal 
categories. 

The most simple and evident criterion of classification is placing in the 
Criminal code of certain legal provisions. That’s why, differentiation of criminal 
responsibility with this criterion can be divided into: differentiation of criminal 
responsibility in General part of the Criminal code and differentiation of 
criminal responsibility in Special part of the Criminal code.

There are also all the grounds to consider such a criterion of classification 
as level of consolidation. Differentiation-abstraction and differentiation-
specification can be named using it. There is an example of differentiation-
abstraction, namely provisions of General Part of the Criminal code, concerning 
imposing of punishment for unfinished crime. These provisions are extremely 
broad and, usually, do not take into consideration specific type of criminal 
activity, they only consider level of its fulfillment.

Differentiation-specification characterizes provisions of Special Part of The 
Criminal Code. Different responsibility, set depending on methods of crime, 
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volume of consequences, features of special subject – these are all the 
manifestations of differentiation-specification.

Form of realization of criminal responsibility is the following criterion of 
differentiation of criminal responsibility. Consequently, we can name the 
differentiation of conviction, of punishment and of criminal record.

Compulsory character of law provisions applied by court is one more 
criterion of differentiation. According to it, there are the following types of 
differentiation: 1) compulsory, not allowing any individualization. For instance, 
discharging person, who had committed crime of low grade, from criminal 
responsibility due to periods of limitation, the court doesn’t have the possibility 
to individualize responsibility. The court is only allowed to state the guilt of the 
person. The sole legal consequence in this situation for the guilty, will be the 
discharge from responsibility; 2) differentiation allowing the following 
individualization. This type is more widespread and consists of several more 
situations of application of criminal law. For example, selecting the punishment 
according to sanction, the court has a right of individualization of criminal 
responsibility considering type and borders of punishment, and can also 
consider the questions of changing of punishment or quashing criminal records.

The last criterion is formed by the model of social dangerousness of 
committed crime. Basing on this virtual model, the legislator defines the 
actions, which are criminal and differentiate criminal responsibility for their 
commitment. Actually this criterion is closely tied with legal basis of criminal 
responsibility.

Therefore, the following types of differentiation of criminal responsibility 
based on abovementioned criterion can be named: 1) character of social 
dangerousness; 2) level of social dangerousness; 3) social dangerousness of 
subject.

Key words: differentiation, criminal responsibility, classification, criterion, 
type.
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АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА НПА:  
ПОНЯТТЯ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ1

Показано, що Повна реалізація антикорупційної експертизи НПА дає 
можливість на етапі підготовки законопроектів усунути фактори, що 
можуть вплинути на масштабність корупційних діянь. Досліджено сут-
ність антикорупційної експертизи НПА, аналізується законодавство, що 
включає систему проведення антикорупційної експертизи, виокремлено 
етапи її проведення.

Ключові слова: антикорупційна експертиза НПА, корупціогенні факто-
ри, прозорість НПА, етапи антикорупційної експертизи.

Lyashenko Ruslana, Vasyliuk Natalia. Anti-corruption expertise of regulatory 
acts: concept and applying importance

The full implementation of the anti-corruption expertise of the regulatory acts 
makes it possible to eradicate factors that may affect the scale of corruption during 
the preparation of projects (bills). The article examines the essence of the anti-
corruption expertise of the regulatory acts, the analysis of the current legislation, 
which includes the system of conducting anti-corruption expertise and the 
separation of stages of its conduct.

Key words: anti-corruption expertise of regulatory acts, corruption factors, 
transparency of legal acts, stages of anti-corruption expertise.

Проведення антикорупційної експертизи нормативно-пра-
вових актів є однією з умов профілактики корупційних правопо-
рушень. За період незалежності України відбуваються позитивні 
зрушення у боротьбі з корупцією, але разом з тим мають місце й 
негативні чинники, які стримують цей процес. 

Питанням антикорупційної експертизи присвячено чимало 
наукових праць. Зокрема, серед дослідників, які вивчали пробле-

1© ЛЯШЕНКО Руслана Дмитрівна – кандидат юридичних наук, до-
цент, завідувач кафедри правознавства Житомирського національного 
агроекологічного університету; ORCID: 0000-0002-4342-9371; e-mail: 
natashapirozhok@ukr.net 

2© ВАСИЛЮК Наталія Петрівна – магістрант Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету; e-mail: natashapirozhok@
ukr.net 
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ми антикорупційної експертизи НПА, слід назвати: Р. Ф. Черни-
ша, В. О. Іванцова, О. О. Новікова, В. Л. Ортинського, А. Нова-
ка, О. Ю. Бусола, М. В. Романюка, М. О. Лисенко, Г. В. Рибікову, 
О. Р. Росинської, О. О. Уварова, А. О. Кладченка, Е. В. Талапіна, 
А. В. Волошенка, І. О. Закірова, А. М. Ришелюка, О. М. Шишпа-
ренка, А. М. Миронова, Р. К. Надєєва, О.-Д. С. Третьякову, 
А. М. Циріна, Ю. О. Тихомирова, Т. Я. Хабрієву, К. Г. Головщин-
ського та ін.

Раніше антикорупційна політика розглядалась лише як кон-
цепція, але після реалізації окремих її положень вона стала 
частиною правової політики держави та знайшла втілення в 
програмних засадах багатьох державних діячів та змісті норма-
тивно-правових актів. Вважаємо, що антикорупційну політику 
можна розглядати і як концепцію, і як складову правової полі-
тики.

В свою чергу, антикорупційна політика є багатофункціональ-
ним інструментом, покликаним підвищувати рівень прозороcті 
в діяльності публічної влади, створювати умови для розвитку 
економіки, сприяти усуненню причин виникнення корупції 
шляхом проведення соціальних досліджень, опитувань, обгово-
рень та інших способів. Одним із них є правова експертиза НПА.

Т. О. Дідич розглядає правову експертизу проектів НПА як 
спеціальну аналітичну діяльність, що проводиться на різних ета-
пах нормопроектування спеціальними суб’єктами, основним 
призначенням якої є надання об’єктивної оцінки щодо ступеня 
відповідності проекту НПА чинному законодавству, компетен-
ції правотворчого органу, формі юридичного документа, прави-
лам юридичної техніки, вимогам структурної побудови НПА1.

На думку І. С. Андрєєва, експертизу НПА слід розглядати як 
один з елементів системи соціального порядку, функціонально 
орієнтованого на забезпечення правового регулювання суспіль-
них відносин, що виникають між суб’єктом і об’єктом впливу2. 

Г. В. Рибікова, узагальнюючи погляди І. О. Закірова, 
А. М. Ришелюка, О. М. Шишпаренка та А. М. Миронова, звер-
тає увагу на те, що «експертиза правових актів та їх проектів» 
є діяльністю спеціального суб’єкта її проведення, має особли-
вий зміст (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка фахового та 
наукового рівня законопроекту) та результати (формулювання 
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обґрунтованих висновків для прийняття рішення щодо такого 
проекту з метою визначення якості правових актів і проектів 
правових актів та прогнозної оцінки можливих наслідків їх реа-
лізації та/або прийняття)3.

Варто зазначити, що законодавство не дає визначення понят-
тя «правова експертиза». Узагальнюючи погляди вчених, слід 
зробити висновок, що потрібно розмежовувати правову екс-
пертизу НПА та антикорупційну, що є окремим видом право-
вої експертизи. Правова експертиза НПА передбачає перевірку 
конституційності, законності НПА, дотримання загальноправо-
вих принципів та міжнародних стандартів тощо. Отже, правова 
експертиза НПА є поняттям ширшим за змістом, ніж антико-
рупційна експертиза НПА.

Реалізація антикорупційної експертизи НПА дає можливість 
на етапі підготовки проектів (законопроектів) усунути фактори, 
що можуть вплинути на масштабність корупційних діянь. 

У сучасній юридичній науці даний напрям нині розвивається 
досить інтенсивно. Антикорупційна експертиза правових актів 
почала реалізовуватися на практиці з 2010 р. після затверджен-
ня Методології проведення антикорупційної експертизи (далі – 
Методологія).

Це стало передумовою формування наукових підходів сто-
совно значення експертної роботи превентивного антикоруп-
ційного характеру в сфері нормотворчості. Загалом в юридичній 
науці не склалося єдиного підходу до розуміння поняття «анти-
корупційна експертиза НПА», що призводить до дискусій на 
доктринальному рівні. 

На той час Методологією антикорупційну експертизу було 
визначено як діяльність із виявлення в НПА та проектах НПА 
корупціогенних факторів, метою якої була розробка рекоменда-
цій щодо їх усунення4.

Відповідно до частини 1 статті 55 Закону України «Про запо-
бігання корупції» антикорупційна експертиза є діяльністю з 
виявлення в НПА та проектах НПА положень, які самостійно 
чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 
корупцією5.
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М. О. Лисенко цитує поняття антикорупційної експертизи 
НПА як вид правового моніторингу, як здійснення спеціалістом 
або групою спеціалістів дослідження наданих текстів з викорис-
танням професійних знань у відповідній галузі і надання вис-
новку, який містить результати такого дослідження і відповіді на 
поставлені питання6.

Н. В. Сметаніна зазначає, що антикорупційну експертизу 
розглядають і як певну складову (етап) правового моніторингу 
нормативних правових актів, який може здійснюватися вчени-
ми, комітетами Верховної Ради України, співробітниками пра-
вових та аналітичних служб, а також інститутами громадянсько-
го суспільства (громадськими організаціями)7.

В. О. Бутенко аналізує антикорупційну експертизу юридич-
них документів з використанням широкого підходу, як етап 
правотворчого процесу, змістом якого є оцінювання проекту 
юридичного документа уповноваженими суб’єктами щодо ймо-
вірності ефективного впливу його правових норм на суспільні 
відносини та досягнення відповідного соціального правового 
ефекту у випадку його прийняття8.

Враховуючи наведені підходи та досліджуючи їхню специ-
фіку, вважаємо за доцільне запропонувати визначення антико-
рупційної експертизи НПА як виду діяльності, що здійснюється 
незалежними правничими фахівцями з метою оцінки, перевір-
ки відповідності нормам, виокремлення факторів, що можуть 
впливати на появу корупційних правопорушень.

Організація процесу антикорупційної експертизи НПА слід 
розглядати як певне суспільне відношення, зміст якого вираже-
но в суб’єктивних правах, юридичних обов’язках суб’єктів екс-
пертної діяльності та стійких правових зв’язках між ними, що 
сприяють формуванню єдиної комплексної системи юрисдик-
ційної профілактики корупційних проявів у сфері нормотвор-
чості9.

Механізм реалізації антикорупційної експертизи НПА є сфе-
рою компетенції Міністерства юстиції України. Така процедура 
здійснюється щодо законів України, актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України у таких сферах: права та свободи 
людини і громадянина; повноваження органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених 
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на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня; надання адміністративних послуг; розподіл та витрачання 
коштів державного та місцевих бюджетів; конкурсних (тендер-
них) процедур.

Антикорупційна експертиза НПА органів публічної влади, 
що підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої 
реєстрації.

Якщо антикорупційна експертиза є необхідною складовою 
проектів НПА, що внесені на розгляд Верховної Ради України, 
то вона може здійснюватися уповноваженим комітетом.

Національне агентство з питань запобігання корупції може 
проводити за власною ініціативою антикорупційну експертизу 
проектів НПА, що вносяться на розгляд Верховної Ради України 
або Кабінету Міністрів України.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чин-
них НПА, проектів НПА, а також оприлюднення її результатів 
здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громад-
ських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборо-
нених законодавством.

Результати антикорупційної експертизи, в тому числі гро-
мадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видан-
ня (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або 
суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повнова-
ження у даній сфері.

Антикорупційна експертиза, здійснювана будь-яким упов-
новаженим суб’єктом, має низку своїх особливостей як щодо 
законодавчого регулювання, так і щодо практики застосу-
вання.

Згідно із ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» антико-
рупційна експертиза може бути обов’язковою (її зобов’язані 
здійснювати на постійній основі Мін’юст України та Комітет 
Верховної Ради, до предмета відання якого належить питання 
боротьби з корупцією) та необов’язковою (проводить Наці-
ональне агентство з питань запобігання корупції та громад-
ськість).

До корупціогенних факторів можна віднести: нечітке визна-
чення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, упов-
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новажених на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування; створення надмірних обтяжень для одержувачів 
адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністра-
тивних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних (тендер-
них) процедур.

До кожного зазначеного корупціогенного фактора в Методо-
логії було визначено його поняття, критерії, способи його оцін-
ки та можливі способи усунення.

За результатами узагальненої практики щодо проведення екс-
пертизи проектів НПА на наявність корупціогенних факторів 
за 2011 рік, Міністерство юстиції виявило їх у кожному сьомо-
му акті. Так, у 2011 році на правову експертизу до Міністерства 
юстиції надійшло 1575 проектів НПА і у 216 з них були виявле-
ні норми, які містили корупційні ризики. Більшість таких норм 
були виявлені в проектах актів у сфері земельного, цивільного та 
фінансового законодавства. При цьому менше таких норм вияв-
ляли у проектах законів, а найбільше – у проектах підзаконних 
НПА10. Подальшої прозорої звітності за інші роки, наявної в 
доступному ресурсі, виявлено не було.

Під час антикорупційної експертизи у проектах НПА най-
більше було виявлено недоліків техніко-юридичного характеру, 
які також сприяють вчиненню корупційних правопорушень. 
Усунути той чи інший корупціогенний фактор можна за допо-
могою: конкретизації положень НПА або його проекту; вклю-
чення до НПА або його проекту норм, що мають відсилочні 
складові (необхідність використання іншого джерела певного 
НПА); реалізації визначення та обґрунтування процедури, яка 
відображається НПА або його проекті.

Вважаємо за необхідне виділити етапи антикорупційної екс-
пертизи НПА: первинний комплексний (основний та найбільш 
розгорнутий етап розгляду тих чи інших НПА, в яких може 
виявитися корупціогенний фактор; здійснюється такими суб’єк-
тами, як Мін’юст, НАЗК, ВРУ, громадськість; повторний прово-
диться за умови нелогічного завершення первинного комплек-
сного етапу та виявлення проблем, що виникли при здійсненні 
експертизи; додатковий (із залученням експертів-спеціалістів); 
завершальний (після нього немає необхідності проводити вище-
вказані процедури).
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Первинний етап – вид початкового етапу антикорупційної 
експертизи, що покликаний виявляти в НПА та їх проектах 
положень, які не відповідають забезпеченню рівності прав та 
можливостей громадян. Під час первинного етапу уповноваже-
ні особи повинні дослідити, обробити, надати висновок. Цей 
процес має бути більш комплексним, адже саме від цієї стадії 
залежить подальший розвиток подій. Первинний етап включає: 
проведення комплексного дослідження законодавства та про-
ектів НПА у частині їх відповідності міжнародним договорам 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнарод-
них організацій, стосовно дотримання принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Повторний етап має проводитися за умови невідповідності 
завдань результатам, а також наявності помилок чи виявлення 
інших неправомірних норм, що суперечать законодавству та 
захисту прав та свобод людини і громадянина. Даний етап про-
водиться за допомогою повторного дослідження того ж самого 
органу, що проводив його раніше.

Додатковий етап – проводиться незалежно від інших упов-
новажених осіб або ж за участі уповноважених осіб. Саме від 
цього етапу залежатиме вся антикорупційна експертиза та 
кожен її етап. У разі наявності помилок експерти виявляють 
загрозу юридичної відповідальності, визначеної законом, адже 
корупція можлива навіть в органах, що покликані виявляти її 
фактори.

Завершальний етап – передбачає закінчення дослідження 
наявності факторів, що породжують корупцію, або ж висновок 
після проробленої роботи на етапах, виконаних раніше. Саме 
за цим етапом формулюється загальний висновок про відповід-
ність або невідповідність НПА принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей (наприклад, ті, що визнані дискримінацій-
ними разом з обґрунтуванням прийняття рішення про віднесен-
ня їх до дискримінаційних). 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що антико-
рупційна експертиза НПА є дієвим та важливим інструментом 
у виявленні корупціогенних факторів у нормативно-правових 
актах держави. 



184 Держава і право � Випуск 86

Вважаємо за необхідне на законодавчому рівні врегулювати 
механізм проведення етапів антикорупційної експертизи НПА, 
що в подальшому, за умови їх чіткого дотримання та залучен-
ня до експертизи більшої частини незалежних суб’єктів, доз-
волить даному інституту стати дієвим механізмом у боротьбі з 
корупцією. 

Адже чітко встановлена процедура проведення антикоруп-
ційної експертизи визначена лише Національним агентством 
з питань запобігання корупції. Методологія, за якою Міністер-
ство юстиції України здійснювало антикорупційну діяльність як 
обов’язкову, втратила чинність, а наразі антикорупційна експер-
тиза НПА проводиться відповідно до Порядку проведення анти-
корупційної експертизи НПА, в якому не встановлено методику 
та процедурні засади роботи Мін’юсту.
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Lyashenko Ruslana, Vasyliuk Natalia. Anti-corruption expertise of regulatory 
acts: concept and applying importance

Law-making, as a result of which legal norms are adopted, amended and 
abolished, is the main form of ordering social relations. Against this 
background, it is at the law-making stage that all sources of corruption should 
be considered, identifying factors that may contribute to the occurrence of 
offenses in this area.

The full implementation of the anti-corruption expertise of the regulatory 
acts makes it possible to eradicate factors that may affect the scale of corruption 
during the preparation of projects (bills). The article examines the essence of 
the anti-corruption expertise of the regulatory acts, the analysis of the current 
legislation, which includes the system of conducting anti-corruption expertise 
and the separation of stages of its conduct.

In order to identify the current legal acts and draft legal acts of factors that 
contribute to or may contribute to the commission of corruption offenses, to 
develop recommendations for their elimination, anti-corruption expertise is 
conducted.
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Anticorruption expertise of the regulatory acts is the activity of identifying 
in regulations, draft normative acts provisions that alone or in combination with 
other norms can contribute to the commission of corruption offenses or 
offenses related to corruption.

Corruptive factors include: a vague definition of the functions, rights, 
duties and responsibilities of public authorities and local self-government, 
persons authorized to perform state or local self-government functions; 
creating burdens on administrative service recipients; lack or clarity of 
administrative procedures; absence or lack of competitive bidding 
procedures.

The anti-corruption expertise of regulatory acts is carried out by the 
Ministry of Justice of Ukraine in accordance with the approved annual plan. 
The foregoing examination is carried out on the laws of Ukraine, acts of the 
President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in the following 
areas:

1) human and citizen’s rights and freedoms;
2)powers of state authorities and local self-government bodies, persons 

authorized to perform the functions of state or local self-government;
3) giving administrative services;
4) allocation and spending of the state budget and local budgets;
5) competitive (tender) procedures.
Such activities may also be carried out under certain conditions by the 

National Agency for Corruption, the Verkhovna Rada of Ukraine, and the 
public. Anti-corruption expertise of regulatory acts of regulatory acts of which 
are subject to state registration, is carried out during such registration.

We consider that it is necessary to regulate at the legislative level of carrying 
out the stages of anti-corruption expertise of the regulatory acts, what in the 
future, provided that they are clearly adhered to and the expertise of most 
independent entities, will allow this institute to become an effective mechanism 
in the fight against corruption. After all, the procedure for conducting anti-
corruption expertise is clearly defined only by the National Agency for the 
Prevention of Corruption.

The methodology used by the Ministry of Justice of Ukraine to carry out 
anti-corruption activities as mandatory has become invalid, and the anti-
corruption expertise of the NPA is conducted in accordance with the Procedure 
for conducting anti-corruption expertise of the NPA, which does not establish 
the methodology and procedural principles of the Ministry of Justice.

Key words: anti-corruption expertise of regulatory acts, corruption factors, 
transparency of legal acts, stages of anti-corruption expertise.
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Ю. В. ВАСИЛЕНКО

МЕДІАЦІЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПРАВОПОРУШНИКОМ 
ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ1

З’ясовано зміст та ознаки поняття «відновне правосуддя» та його від-
мінність від традиційного кримінального правосуддя. Проаналізовано 
поняття «медіація в кримінальних справах». Обгрунтовано доцільність 
запровадження медіації між потерпілим та правопорушником як способу 
вирішення окремих категорій кримінально-правових конфліктів.

Ключові слова: відновне правосуддя, медіація в кримінальних справах, 
кримінально-правовий конфлікт, правопорушник, потерпілий.

Vasylenko Yuliia. Victim-offender mediation as the mean for resolving 
criminal conflicts

The study is devoted to clarifying the concept and main features of restorative 
justice аnd it’s difference from traditional retributive justice. The analysis of the 
concept of mediation in criminal matters is carried out. Significant attention is 
devoted for feasibility of implementing of victim-offender mediation as the mean for 
resolving certain categories of criminal conflicts. 

Key words: restorative justice, mediation in criminal matters, offender,victim.
 
Відновне (реституційне) правосуддя як альтернатива тради-

ційному карально-репресивному способу реагування на вчи-
нене злочинне діяння почало активно застосовуватися в США 
та країнах Західної Європи починаючи з 70-х років XX ст. Втім 
його витоки можна знайти і в більш ранній період – постулатах 
позитивістської школи кримінального права (кінець XIX ст.), 
представники якої першими почали говорити про «кризу пока-
рання», тобто неспроможність звичних засобів державного 
примусу з переважанням репресивних санкцій суттєво знизити 
рівень злочинності1. Окрім цього, суттєвим недоліком караль-
но-репресивної політики стало повне зосередження держави на 

1© ВАСИЛЕНКО Юлія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського 
інституту інтелектуальної власності та права Національного університе-
ту «Одеська юридична академія»; ORCID: 0000-0002-4037-8257; e-mail: 
julie_v@ukr.net
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питанні покарання злочинця та ігнорування потреб та інтере-
сів потерпілої від злочину особи. З огляду на зазначені пробле-
ми постала необхідність пошуку альтернативних способів вре-
гулювання кримінально-правових конфліктів, що завершився 
розробкою та поступовим впровадженням практично в усіх роз-
винених державах світу різних моделей відновного правосуд-
дя (restorative justice), що застосовуються як доповнення або, в 
деяких випадках, як повна заміна традиційного кримінального 
правосуддя (retributive justice), серед яких суттєву роль відіграє 
процедура медіації. 

Проблематика, пов’язана з відновним правосуддям та меді-
ацією, є предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіж-
них науковців, серед них І.А. Войтюк, А.О. Горова, Т.А. Денисо-
ва, Т. В.Кисельова, О.В. Коваленко, В.М. Куц, В.Т. Маляренко, 
Ю.І. Микитин, П.П. Пилипчук, Г. Зер, Р. Коатс, Л. Корнозова, 
Н. Крісті та ін. Водночас недостатньо дослідженою залишається 
проблема застосування медіації у публічних відносинах, зокре-
ма в якості альтернативного способу вирішення криміналь-
но-правового конфлікту між потерпілою від злочину особою та 
правопорушником.

 Відновне правосуддя, за визначенням, наведеним у Основних 
принципах застосування програм відновного правосуддя у кри-
мінальних справах, затверджених резолюцією Економічної і 
Соціальної Ради ООН у 2002 році, «це будь-яка з програм, що 
використовує відновні процеси та намагається досягти від-
новних результатів, тобто результатів, що відновлюють справед-
ливість»2. Як слушно зазначають фахівці, назва «відновне пра-
восуддя» пояснюється наступним: 1) воно вбачає в злочині не 
тільки порушення закону, а й насамперед порушення прав жер-
тви, і вважає, що злочин вчинено не стільки проти суспільного 
порядку і держави, скільки проти особистості; 2) має за мету не 
тільки покарання злочинця, а й відшкодування збитків, заподі-
яних ним жертві злочину, а також, певною мірою, виправлення 
самого злочинця3.

Основною ідеєю відновного правосуддя є орієнтованість на 
потерпілу від злочину особу, її зцілення, задоволення її потреб. 
Показово, що, за даними кримінологічних та віктимологічних 
досліджень, компенсація заподіяних збитків далеко не завжди 
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має пріоритет у системі потреб потерпілого від злочину, посту-
паючись місцем таким потребам, як потреба визнання, що сто-
совно нього вчинили несправедливо, озвучення своїх почуттів, 
інформованість про хід судового процесу, потреба отримати від-
повідь на питання, які може дати тільки винний («чому саме я?» 
тощо), подолання страху перед порушником, відновлення 
довіри до оточуючих, повернення впевненості в собі, відчуття 
контролю над своїм життям. 

Задоволення даних потреб не під силу традиційному пра-
восуддю, воно має зовсім інші цілі та завдання. Відновне пра-
восуддя, в рамках якого відбувається контакт (прямий чи опо-
середкований) між сторонами кримінально-правового кон-
флікту, дає можливість потерпілому отримати хвилюючу його 
інформацію про причини правопорушення, довести до відома 
правопорушника, які наслідки мав його злочин, отримати так 
звану нематеріальну компенсацію, яка іноді має більше значен-
ня для жертви, ніж компенсація матеріальна4. До позитивних 
рис відновного правосуддя (це стосується здебільшого таких 
його моделей, як проведення конференцій у громаді та сімей-
них конференцій, а також проведення «кіл правосуддя» та «кіл 
примирення») можна також віднести істотну роль громади та 
суспільства, що здійснює профілактичний вплив на правопо-
рушника та надає йому дієву підтримку в процесі виправлення, 
ресоціалізації та реінтеграції5.

До програм (моделей) відновного правосуддя належать: 
медіація між потерпілим та правопорушником (victim-offender 
mediation); проведення конференцій у громаді та сімейних кон-
ференцій (community and family group conferencing); проведення 
«кіл правосуддя» (circle sentencing); проведення кіл примирен-
ня (peacemaking circles); пробація з відшкодуванням збитків та 
громадські ради й засідання (reparative probation and community 
boards and panels). Дані програми значно відрізняються за ступе-
нем формальності; своїм відношенням до системи криміналь-
ного правосуддя; способом управління ними; рівнем залучен-
ня до процесу різних сторін або ж головними цілями, які вони 
переслідують6.

Спільною рисою усіх моделей відновного правосуддя є те, що 
практично в кожній із них потерпілому надається можливість 
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бути напряму залученим у розв’язання ситуації та визначення 
наслідків правопорушення; отримати відповіді на свої запитан-
ня щодо правопорушення та правопорушника; висловити свої 
почуття щодо наслідків правопорушення; відновити своє пер-
вісне становище чи отримати відповідне відшкодування; почути 
вибачення; відновити, де доцільно, стосунки із правопорушни-
ком; завершити справу7. 

Найбільш прийнятною для вирішення кримінально-право-
вих конфліктів з-поміж зазначених моделей, з нашої точки зори, 
є медіація між потерпілим та правопорушником. За визначен-
ням, наданим у Рекомендації №R(99)19, прийнятої Комітетом 
Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 року, медіація в кримі-
нальних справах – це процес, в рамках якого постраждалій особі 
та правопорушнику надається можливість, у випадку їх добро-
вільної згоди, за допомогою неупередженої третьої сторони 
(медіатора) взяти активну участь у вирішенні проблем, що вини-
кли в результаті вчинення злочину8. Відповідно до зазначених 
Рекомендацій № R (99) існує дві основні моделі медіації: меді-
ація як альтернатива традиційному кримінальному проваджен-
ню та медіація як доповнення до традиційного кримінального 
провадження. 

Останніми десятиліттями перспектива впровадження інсти-
туту медіації активно дискутується і в колі вітчизняних науков-
ців, законотворців та практиків. Протягом останніх 10 років було 
розроблено понад 10 проектів законів про медіацію, а в Києві та 
областях за останні 15 років було створено понад 20 центрів меді-
ації, але більшість із них припинила своє існування через від-
сутність попиту. Основними чинниками, що зумовили повільне 
впровадження медіації, з точки зору фахівців, є: 1) незацікав-
леність судової системи у підвищенні власної ефективності у 
попередні роки; 2) незацікавленість держави у зміні культури та 
традиції врегулювання спорів у попередні роки; 3) відсутність 
єдиної концепції впровадження медіації; 4) розрізненість медіа-
торської спільноти9.

 Втім останнім часом спостерігаються і позитивні зрушення 
в напрямку впровадження медіації як моделі відновного пра-
восуддя у вітчизняне законодавство: у 2015 р. у Верховній Раді 
України було зареєстровано 4 законопроекти про медіацію, з них 
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законопроект № 3665, внесений А. Шкрум та іншими народни-
ми депутатами, було взято за основу, а всі слушні положення 
альтернативного законопроекту № 3665, поданого народним 
депутатом С.В. Ківаловим, повинні бути враховані при допра-
цюванні законопроекту № 3665 до другого читання. Обидва 
законопроекти передбачають введення в правове поле медіації 
як окремого інституту, що може застосовуватися для вирішення 
будь-яких видів спорів, визначають базові вимоги до підготов-
ки медіаторів, основоположні принципи процедури медіації та 
орієн тири професійного регулювання. 

Попри відсутність належного законодавчого закріплення, 
починаючи з 1997 р. з ініціативи найбільш активних представни-
ків медіаторської спільноти в окремих судах України здійснюва-
лося пілотування моделей добровільної судової медіації. В 1997 р. 
медіатори Одеської обласної групи медіації першими на постра-
дянському просторі провели медіацію справи, яка була передана 
із суду. Модель, що була розроблена в рамках проекту в Доне-
цьку та Одесі, дала змогу суддям передавати справи на медіацію 
за згоди сторін спору. Результатом проекту було дев’ять судових 
справ, у яких було проведено медіацію за допомогою зовнішніх 
медіаторів. У період з 2001 по 2012 р. Українським центром «Поро-
зуміння» було реалізовано низку проектів з медіації у криміналь-
них справах, в тому числі з передачею справ на медіацію із судів, 
результатом чого стало проведення 541 медіацій та 152 конферен-
ції з відновного правосуддя. Проект USAID «Справедливе право-
суддя» та фонду «Відродження» (2014-2015) з підтримки медіації 
у восьми судах Волинської області базувався на моделі медіації за 
допомогою зовнішніх медіаторів. За підсумками роботи проекту 
було проведено 47 інформаційних зустрічей та 38 медіацій, з яких 
37% завершились підписанням угоди10.

Реалізація пілотних проектів цілком відповідає практиці всіх 
держав Європейського Союзу, де схеми медіації вводилися після 
ретельних пілотних досліджень та експериментів в окремо взя-
тих судах. Така апробація дозволяє виявити категорії справ, де 
застосування медіації призводить до найкращих результатів, 
протестувати сприйняття громадянами медіації, налагодити 
інформаційне та координаційне співробітництво між судами та 
медіаторською спільнотою11.
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Хоча необхідність використання процедури медіації як аль-
тернативного методу вирішення спорів у приватно-правових від-
носинах практично не викликає заперечень, однак можливість 
її застосування для врегулювання конфліктів у сфері публічних 
правовідносин (у тому числі кримінально-правових) у деяких 
фахівців викликає сумніви. Поширеним аргументом против-
ників застосування медіації в кримінальних справах є теза про 
те, що це суперечитиме одному з основоположних принципів 
вітчизняної кримінально-правової доктрини – невідворотності 
покарання за вчинений злочин. Однак, як переконливо свідчить 
досвід зарубіжних держав, покарання давно вже перестало бути 
єдиним способом реагування держави на вчинений злочин. На 
зміну принципу невідворотності покарання прийшов принцип 
невідворотності реагування держави на правопорушення, що 
далеко не завжди проявляється у формі карально-репресивних 
заходів стосовно правопорушника. Ця тенденція торкнулася і 
вітчизняного кримінального законодавства, норми якого перед-
бачають деякі заходи кримінально-правового характеру, що по 
своїй суті є альтернативою покаранню.

Деяких науковців також турбує неготовність вітчизняної 
системи кримінальної юстиції до втілення ідеї відновного пра-
восуддя (медіації) як окремої гілки розгляду та вирішення кри-
мінальних конфліктів, результатом якого будуть рішення, що, 
по суті, повинні заміняти вирок суду12. З цього приводу можна 
зазначити, що залежно від характеру зв’язку з кримінальним 
процесом у світі використовуються різні моделі медіації – в 
одних країнах вона є альтернативою традиційному криміналь-
ному судочинству, в інших – його частиною або доповненням 
до нього. Правові наслідки досягнутої внаслідок медіації угоди 
про примирення теж варіюються залежно від моделі медіації, а 
також тяжкості вчиненого злочину: якщо йдеться про злочини, 
які не становлять значної суспільної небезпеки, справа може 
виводитися з кримінального провадження на достатньо ранніх 
стадіях або взагалі не порушуватися; що стосується тяжких зло-
чинів, то суд, виносячи вирок, обов’язково бере до уваги резуль-
тати угоди, досягнутої на примирювальних зустрічах у ході меді-
ації. Вибір тієї чи іншої моделі медіації залежить від специфіки 
системи кримінальної юстиції в кожній окремій державі й часто 
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є результатом експериментування з різними варіантами медіа-
ції, з яких обирається найбільш ефективний. Водночас слід мати 
на увазі положення Рекомендації №R(99)19 «Про посередниц-
тво у кримінальних справах» про те, що за органами криміналь-
ної юстиції має залишатися право на прийняття рішення щодо 
передачі справи на медіацію, а також на оцінку вирішення цієї 
процедури. 

Ще один аргумент противників застосування даної проце-
дури полягає в тому, що медіація суперечить принципу захисту 
прав та інтересів постраждалої сторони. Для того, щоб спросту-
вати дану тезу, слід насамперед повернутися до витоків медіації 
та її теоретичного підгрунтя, що досить вдало описано в праці 
норвезького кримінолога Нільса Крісті «Конфлікт як влас-
ність». Автор зазначає, що попри всі переваги традиційного 
судочинства воно має один суттєвий недолік – неповною мірою 
враховує інтереси і потреби потерпілого від злочину. Після 
порушення кримінальної справи основними діючими особами 
«традиційного» кримінального судочинства виступають держа-
ва та правопорушник, а жертва, що страждає від злочину, зазнає 
фізичного болю, матеріальних чи будь-яких інших збитків, фак-
тично опиняється поза межами вирішення кримінально-пра-
вового конфлікту, втрачаючи право на участь у власній справі. 
Внаслідок цього жертва «програє» двічі: спершу – в конфлікті зі 
злочинцем і вдруге, коли «програє» державі та втрачає права на 
повну участь у кримінальному провадженні13. В рамках медіації 
в якості сторін в кримінальній справі виступають потерпілий та 
правопорушник. Це дає можливість постраждалій особі врегу-
лювати конфлікт у спосіб, що задовольнить її інтереси. В ході 
примирювальної зустрічі жертва злочину може висунути вимоги 
стосовно розміру та порядку відшкодування заподіяної шкоди, 
отримати вибачення та пояснення кривдника. Сама суть та 
завдання медіації полягає в тому, щоб відновити порушені права 
потерпілої особи найбільшою мірою.

Чимало питань викликає також визначення категорії кри-
мінальних справ, щодо яких можливе і доцільне застосування 
медіації. З нашої точки зору, при визначенні категорій справ, 
по яких допускається медіація, можна орієнтуватися на норми 
чинного Кримінально-процесуального кодексу України (далі – 
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КПК) стосовно переліку діянь, щодо яких на даний час перед-
бачена можливість укладення угоди про примирення. До них, 
зокрема, належать злочини невеликої та середньої тяжкості, а 
також кримінальні провадження у формі приватного обвинува-
чення, яке здійснюється щодо кримінальних правопорушень, 
визначених ст. 477 КПК14. Дехто з фахівців також слушно заува-
жує, що медіація доцільна у справах про тяжкі злочини проти 
власності, оскільки потерпілі від таких діянь переважно зацікав-
лені не стільки в покаранні винних, скільки в адекватному від-
шкодуванні матеріальної шкоди15. 

Неоднозначним є ставлення до медіації і з боку професійних 
суддів, які сприймають ідеї медіації досить повільно. Поясню-
ється це тим, що судова еліта, що пройшла навчання в рамках 
пілотних проектів, зазнала кадрових змін після 2014 р., а ті, хто 
залишаються на своїх посадах, зазнають знаходяться сильного 
тиску антикорупційних кампаній, що ускладнює будь-яку ініці-
ативу з медіації16. 

Аналіз судової практики показує, що на сьогодні не всі судді 
правильно розуміють термін «медіація», часто використовуючи 
його як синонім терміна «примирення» у вироках по справах, в 
яких відбувалося примирення винного з потерпілим та відшко-
дування збитків (що розглядалося судом як пом’якшуюча обста-
вина), але були відсутні підстави для застосування ст. 46 Кри-
мінального кодексу України. Наприклад, у вироку Білоцерків-
ського міськрайонного суду Київської області від 11.02.2010 р. 
по кримінальній справі за обвинуваченням Особи_1 у скоєнні 
злочину, передбаченого ст. 185 Ч. 1 КК України, зазначено, що 
підсудна особа «…у скоєному розкаюється, просить суворо не 
карати. Зазначила, що збитки потерпілій повністю відшкоду-
вала, примирилася з останньою при проведенні процедури ме-
діації»17. В іншому вироку зазначено: «Суд також враховує, що 
підсудний Особа_3 в добровільному порядку погасив завдану 
шкоду потерпілій, та уклав з потерпілою угоду щодо усунення зав-
даної шкоди / медіації /, під час якої підсудний Особа_3 згладив 
нанесену потерпілому шкоду шляхом вибачення та погашен-
ня моральної шкоди, та взяв на себе високе зобов’язання бути 
достойним членом громади Ставищанського району та не вчи-
няти більше злочинів»18. 
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Таке ототожнення медіації та процедури примирення ви даєть-
ся не зовсім коректним: хоча деякі положення кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства про примирення і є 
основою для подальшого закріплення інституту медіації, однак 
угода про примирення в контексті вітчизняного законодавства 
не є аналогічною медіації в класичному її розумінні (з дотри-
манням принципів конфіденційності, залученням незалежного 
посередника (медіатор), правовими наслідками тощо). Все це 
свідчить про необхідність продовження роз’яснювальної роботи 
серед суддів, а також пілотування та апробації медіації в судах, 
що має відбуватися паралельно із законодавчим впровадженням 
медіації. Адже, як слушно зауважила суддя-медіатор, колишній 
віце-президент Апеляційного суду Нідерландів Махтель Пель, 
«щодо примирення за участі судді, медіація або судовий роз-
гляд… кожен суддя повинен знати, в чому полягає різниця між 
цими методами, та вміти грамотно розповісти про них»19.

Отже, медіація є одним з ефективних інструментів відновного 
правосуддя, який цілком може застосовуватись як спосіб альтер-
нативного розв’язання деяких категорій кримінально-правових 
конфліктів і в нашій державі. Закріплення даного інституту на 
законодавчому рівні є першим кроком для ефективного впро-
вадження її в правовий простір України; в подальшому, за участі 
професійних організацій медіаторів мають бути розроблені кон-
кретні правила проведення процедури медіації. Запровадження 
медіації обов’язково має супроводжуватися роз’яснювальною 
роботою серед суддів, адвокатів та пересічних громадян з метою 
підвищення обізнаності про суть, особливості та переваги засто-
сування даної процедури.
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Vasylenko Yuliia. Victim-offender mediation as the mean for resolving 
criminal conflicts 

The article is devoted to analysis of victim-offender mediation as the model 
of restorative justice. The author comes to the conclusion that crisis of punishment 
was a reason for seeking new means to resolve criminal conflicts. According to the 
Basic Principles, the restorative justice programme is any programme that uses 
restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes. Victim-offender 
mediation programmes are among the most effective restorative justice initiatives. 
It is stated that the application of mediation in criminal matters may also be 
combined with other measures in cases involving serious offences. It is stressed 
that the implementing of victim-offender mediation as the mean for resolving 
certain categories of criminal conflicts must be accompanied by explanatory work 
among the judiciary, attorneys and ordinary citizens.

Key words: restorative justice, mediation in criminal matters, offender, 
victim.
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Висвітлена та обгрунтована з урахуванням норм міжнародного мор-
ського права та українського законодавства необхідність встановлення 
району, тимчасово забороненого для плавання і перебування українських та 
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temporarily prohibited for navigation in the occupied Ukrainian territorial sea 
adjacent to the Crimean Peninsula

The authors of the article made an effort to highlight and justify the 
establishment of the area temporarily prohibited for navigation in the Russian-
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occupied Ukrainian territorial sea around Crimea in accordance with international 
maritime law and Ukrainian legislation.

Key words: sovereignty, territorial sea, navigation, temporarily occupied 
territory.

Насамперед необхідно підкреслити, що згідно із статтею 1 
Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демокра-
тична, соціальна, правова держава. Стаття 2 Конституції Украї-
ни встановлює, що суверенітет України поширюється на всю її 
територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недотор-
канною.

Частиною першою статті 2 Конвенції Організації Об’єдна-
них Націй з морського права1 (далі – Конвенція) визначено, що 
суверенітет прибережної держави поширюється за межі її сухо-
долу і внутрішніх вод на прилеглий морський пояс, який нази-
вається територіальним морем. Суверенітет поширюється на 
повітряний простір над територіальним морем, так само, як на 
його дно і надра (частина друга статті 2 Конвенції). 

Окрім цього, статтею 3 Конвенції встановлено, що кожна 
держава має право встановлювати ширину свого територіально-
го моря до межі, що не перевищує дванадцяти морських миль, які 
відлічуються від вихідних ліній, визначених відповідно до з цієї 
Конвенції.

У свою чергу, відповідно до частини першої статті 25 Конвенції 
прибережна держава може вживати у своєму територіальному морі 
заходів, необхідних для недопущення проходу, що не є мирним.

Як вбачається з частини першої статті 19 Конвенції, прохід 
є мирним, якщо під час його здійснення не порушуються мир, 
належний порядок або безпека прибережної держави. Такий 
прохід повинен відбуватися відповідно до цієї Конвенції та 
інших норм міжнародного права.

Прохід іноземного судна відповідно до частини другої 
статті 19 Конвенції вважається таким, що порушує мир, належний 
порядок або безпеку прибережної держави, якщо в територіаль-
ному морі воно здійснює будь-який з наступних видів діяльності:

а) загрозу силою або її застосування проти суверенітету, тери-
торіальної цілісності або політичної незалежності прибережної 
держави або будь-яким іншим чином у порушення принципів 
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міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об’єднаних 
Націй;

b) будь-які маневри або навчання із зброєю будь-якого виду;
с) будь-який акт, спрямований на збір інформації на шкоду 

обороні або безпеці прибережної держави;
d) будь-який акт пропаганди, що має за мету посягання на 

оборону або безпеку прибережної держави;
е) підйом у повітря, посадку або прийняття на борт будь-яко-

го літального апарату;
f) підйом у повітря, посадку або прийняття на борт будь-яко-

го військового пристрою;
g) навантаження або вивантаження будь-якого товару або 

валюти, посадку або висадку будь-якої особи всупереч митним, 
фіскальним, імміграційним або санітарним законам і правилам 
прибережної держави;

h) будь-який акт навмисного умисного і серйозного забруд-
нення усупереч цій Конвенції;

i) будь-яку рибальську діяльність;
j) проведення дослідницької або гідрографічної діяльності;
k) будь-який акт, спрямований на створення перешкод функ-

ціонуванню будь-яких систем зв’язку або будь-яких інших спо-
руд або установок прибережної держави;

l) будь-яку іншу діяльність, яка не має прямого стосунку до 
проходу.

Також прибережна держава може приймати відповідно до 
положень цієї Конвенції та інших норм міжнародного права 
закони та правила, які стосуються мирного проходу через терито-
ріальне море, щодо всіх нижченаведених питань або деяких з них:

а) безпеки судноплавства і регулювання руху суден;
b) захисту навігаційних засобів і обладнання, а також інших 

споруд або установок;
c) захисту кабелів і трубопроводів;
d) збереження живих ресурсів моря;
е) запобігання порушенню рибальських законів і правил при-

бережної держави;
f) збереження навколишнього середовища прибережної дер-

жави і запобігання, скорочення і збереження під контролем її 
забруднення;
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g) морських наукових досліджень і гідрографічних зйомок;
h) запобігання порушенню митних, фіскальних, іммігра-

ційних або санітарних законів і правил прибережної держави 
(частина перша статті 21 Конвенції).

Водночас прибережна держава може без дискримінації за 
формою або по суті між іноземними судами тимчасово призу-
пиняти у певних районах свого територіального моря здійснен-
ня права мирного проходу іноземних суден, якщо таке призу-
пинення суттєво важливе задля охорони її безпеки, включаючи 
проведення навчань із використанням зброї. Таке призупинен-
ня набуває чинності тільки після належного його опублікування 
(частина третя статті 25 Конвенції).

Окрім цього, прибережна держава належним чином ого-
лошує про будь-які відомі їй небезпеки для судноплавства у її 
територіальному морі (частина друга статті 24 Конвенції).

Слід також зазначити, що відповідно до статті 1 Закону Укра-
їни «Про державний кордон України»2 (далі – Закон про дер-
жкордон) державний кордон України – це лінія і вертикальна 
поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі тери-
торії України - суші, вод, надр, повітряного простору. 

Державний кордон України визначається Конституцією та 
законами України, а також міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Згідно із статтею 3 Закону про держкордон державний кор-
дон України, якщо інше не передбачено міжнародними дого-
ворами України, на морі встановлюється по зовнішній межі 
територіаль ного моря України. 

Відповідно до статті 5 Закону про держкордон до територіаль-
ного моря України належать прибережні морські води шириною 
дванадцять морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого 
відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, 
або від прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки. 
Географічні координати цих точок затверджуються в порядку, 
який встановлюється Кабінетом Міністрів України. В окремих 
випадках інша ширина територіального моря України може 
встановлюватися міжнародними договорами України, а за від-
сутності договорів – відповідно до загальновизнаних принципів 
і норм міжнародного права.
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Водночас відповідно до статті 17 Закону про держкордон у 
територіальному морі України, внутрішніх водах України рішен-
ням компетентних органів України можуть бути встановлені 
райони, в яких тимчасово забороняється плавання і перебуван-
ня українських та іноземних невійськових суден і військових 
кораблів. Про встановлення таких районів оголошується у вста-
новленому порядку.

Також пунктом 6 Правил плавання і перебування в територі-
альному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України 
іноземних військових кораблів3 закріплено, що у територіально-
му морі, внутрішніх водах України іноземні військові кораблі не 
повинні заходити в ті райони, в яких забороняється їх плавання 
і перебування.

Не можна й залишити поза увагою міжнародний документ, 
який має критичне значення для забезпечення безпеки у Сві-
товому Океані, а саме – Міжнародну конвенцію з охорони 
людського життя на морі4 (із змінами та доповненнями) (далі – 
СОЛАС).

Так, згідно із Правилом 4 «Навігаційні попередження» 
Глави V «Безпека мореплавства» СОЛАС кожний Договірний 
уряд приймає усі заходи, необхідні для забезпечення того, щоб 
інформація про будь-яку небезпеку, отримана з будь-якого 
надійного джерела, негайно доводилася до відома усіх, кого це 
стосується, та повідомлялась іншим зацікавленим урядам. 

Приписами Правила 9 «Гідрографічні служби» Глави V «Без-
пека мореплавства» СОЛАС встановлено, що Договірні уряди 
зобов’язуються прийняти заходи для збору та складання гідрогра-
фічних даних, а також опублікування, розповсюдження та онов-
лення всієї морської інформації, необхідної для безпечного море-
плавства. Зокрема, Договірні уряди зобов’язуються співпрацюва-
ти в проведенні, наскільки це можливо, наступного навігаційного 
та гідрографічного обслуговування у спосіб, який найбільш повно 
відповідає меті надання допомоги мореплавству:

1) забезпечувати, щоб проведення гідрографічних з’йомок 
відповідало, наскільки це можливо, вимогам безпеки море-
плавства;

2) готувати та видавати морські навігаційні карти, лоції, опис 
маяків та вогнів, таблиці приливів та інші навігаційні посібни-
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ки, де це може бути застосовано, які задовольняють потребам 
безпечного мореплавства;

3) розповсюджувати повідомлення мореплавцям, щоб мор-
ські навігаційні карти та посібники були, наскільки це можливо, 
завжди відкоректовані; 

4) забезпечувати заходи з управління даними для підтримки 
цього обслуговування.

Договірні уряди зобов’язуються забезпечити максимально 
можливу однаковість карт та морських навігаційних посібників 
і, якщо це можливо, приймати до уваги відповідні міжнародні 
резолюції та рекомендації.

Водночас Договірні уряди зобов’язуються максимально мож-
ливою мірою координувати свою діяльність з метою забезпечи-
ти доступність, наскільки це можливо, своєчасної, достовірної 
та чіткої гідрографічної та навігаційної інформації у світовому 
масштабі.

Також відповідно до Правила 13 «Встановлення та експлуа-
тація засобів навігаційної огорожі» Глави V «Безпека мореплав-
ства» СОЛАС кожний Договірний уряд зобов’язується забезпе-
чити, коли він вважає практичним та необхідним чи самостійно, 
чи у співробітництві з іншими Договірними урядами, такі засо-
би навігаційної огорожі, яких потребує інтенсивність руху суден 
та ступінь небезпеки.

Для досягнення максимально можливої однаковості засобів 
навігаційної огорожі Договірні уряди зобов’язуються приймати 
до уваги міжнародні рекомендації та керівництва під час вста-
новлення таких засобів.

Договірні уряди зобов’язуються вживати заходів, щоб інфор-
мація, яка відноситься до засобів навігаційної огорожі, була 
доступна для всіх, кого це стосується. Необхідно, наскільки 
це можливо, уникати змін у передачах систем визначення міс-
цезнаходження, які можуть несприятливо позначатися на роботі 
встановлених на суднах приймачів, і ці зміни повинні вноситися 
тільки після розсилки своєчасного та належного повідомлення.

Вищенаведені положення СОЛАС дістали відображення 
у статті 76 Кодексу торговельного мореплавства України5 (далі – 
КТМ). Так, цією статтею КТМ визначено, що навігаційно-гід-
рографічне забезпечення судноплавства у внутрішніх водах, 
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територіальному морі та виключній морській економічній зоні 
України здійснюється шляхом:

встановлення, розвитку та утримання засобів навігаційного 
обладнання, яких потребує інтенсивність руху суден і ступінь 
навігаційної небезпеки;

проведення гідрографічних зйомок;
збору навігаційної інформації;
своєчасної підготовки, видання і забезпечення мореплавців 

навігаційними картами, порадниками та посібниками для пла-
вання, навігаційними повідомленнями і попередженнями та 
іншою сучасною навігаційно-гідрографічною інформацією.

У свою чергу, підпунктом 31 пункту 4 Положення про Мініс-
терство інфраструктури України6 визначено, що Міністерство, 
відповідно до покладених на нього завдань серед іншого затвер-
джує положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення 
мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному 
морі та винятковій (морській) економічній зоні України.

Окрім цього, відповідно до пункту 1.1 Положення про наві-
гаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх 
морських водах, територіальному морі та виключній (морській) 
економічній зоні України7 (далі – Положення про НГЗ), навіга-
ційно-гідрографічне забезпечення (далі –НГЗ) мореплавства – 
це створення сприятливих у навігаційному сенсі умов плавання 
суден шляхом установлення й утримання засобів навігаційного 
обладнання, яких потребує інтенсивність руху суден і ступінь 
небезпеки, проведення гідрографічних зйомок, публікації, роз-
повсюдження і підтримки на рівні сучасності навігаційно-гідро-
графічної інформації згідно з вимогами Міжнародної Морської 
Організації (далі – ММО).

Як встановлено в пункті 1.2 Положення про НГЗ, навіга-
ційно-гідрографічне забезпечення – це спеціалізована послу-
га, пов’язана з організацією безпеки мореплавства та надається 
суднам відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства 
здійс нюєть ся шляхом:

– оснащення морів береговими (маяками, навігаційними 
знаками, навігаційними створами, маяками на гідротехнічній 
основі, радіосистемами, засобами е-навігації) і плавучими (пла-
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вучими маяками, буями, віхами) засобами навігаційного облад-
нання (далі – ЗНО), забезпечення їх безперебійної дії згідно з 
установленими режимами роботи відповідно до рекомендацій 
Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплав-
ства і маякових служб (далі – МАМС);

– проведення гідрографічних зйомок Чорного й Азовського 
морів з метою підготовки і видання офіційних морських навіга-
ційних карт, керівництв і посібників для плавання відповідно до 
стандартів Міжнародної гідрографічної організації (далі – МГО);

– збору та доведення до суден інформації про зміни навігаці-
йних умов та режиму плавання на морях.

Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства орга-
нізовується і проводиться державною установою «Держгідро-
графія» та фінансується згідно із законодавством (пункт 1.4 
Положення про НГЗ).

Держгідрографія відповідно до покладених завдань з НГЗ 
мореплавства:

– бере участь у розробці програм розвитку й удосконалення 
національної системи НГЗ;

– ініціює розробку стандартів і нормативно-правової бази, 
які регламентують НГЗ мореплавства;

– здійснює оснащення морів України засобами навігаційно-
го обладнання, забезпечення їх розвитку, змісту, ремонту і без-
перебійної роботи в заданому режимі;

– проводить гідрографічні зйомки і океанографічні дослі-
дження у Чорному та Азовському морях;

– проводить топографо-геодезичні роботи у п’ятикілометро-
вій зоні узбережжя України;

– здійснює комплексне управління в галузі картографування 
морів і внутрішніх водних шляхів;

– створює морські навігаційні карти, керівництва і посібни-
ки для плавання в аналоговій, цифровій та інших формах та реа-
лізовує їх мореплавцям;

– здійснює організацію банку даних гідрографічних і океано-
графічних матеріалів;

– здійснює розробку і представлення за даними гідрографіч-
них зйомок проектів шляхів руху суден, морських коридорів і 
систем розподілу руху в територіальному морі;
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– доводить до мореплавців інформацію про зміни навігаці-
йних умов та режиму плавання шляхом публікації Повідомлень 
мореплавцям і передачі навігаційних попереджень по радіо;

– виконує функції Національного координатора навігацій-
них попереджень України в рамках Всесвітньої служби навіга-
ційних попереджень;

– представляє Україну в Міжнародній гідрографічній орга-
нізації і Міжнародній асоціації навігаційного забезпечення 
мореплавства і маякових служб, співпрацює з гідрографічними і 
маячними службами інших держав;

– забезпечує виконання офіційних міжнародних правил і 
стандартів з питань НГЗ, бере участь у розробці нових докумен-
тів з урахуванням інтересів України;

– узгоджує в межах повноважень будівництво об’єктів на 
українському узбережжі та акваторіях Чорного й Азовського 
морів, що можуть вплинути на встановлений режим роботи ЗНО 
або створювати навігаційну небезпеку;

– узгоджує в межах повноважень проектну документацію 
стосовно зведення гідротехнічних споруд, проведення гідротех-
нічних робіт, прокладання підводних кабелів і нафтогазопрово-
дів на морях і узбережжі України;

– здійснює організаційне та технічне супроводження і під-
тримку функціонування мережі базових і на плавучій основі 
автоматичних ідентифікаційних систем (далі – АІС), які обліко-
вуються на її балансі;

– здійснює організаційне і технічне супроводження і під-
тримку функціонування запасного серверу маршрутизації сис-
теми моніторингу;

– виконує функції національного координатора міжнарод-
ної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних та 
метеорологічних попереджень та термінової інформації (НАВ-
ТЕКС);

– забезпечує створення та оновлення, за потреби, перелі-
ку морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України 
(додаток), обмежуючи зони під час цілорічної експлуатації та 
обмежуючи (де це доцільно) експлуатацію класів суден із вико-
ристанням критеріїв класів, які викладені у частині першій стат-
ті 4 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/45/ЄС 
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від 06.05.2009 року, стосовно правил та стандартів безпеки для 
пасажирських суден;

– публікує у Повідомленнях мореплавцям перелік морських 
обмежувальних зон у межах юрисдикції України, зміни, що вно-
сяться до переліку;

– подає до центрального органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику з питань безпеки судноплавства на 
морському та річковому транспорті, перелік морських обме-
жувальних зон у межах юрисдикції України та інформацію про 
його оновлення для розміщення на офіційному веб-сайті цього 
органу та інформування міжнародних організацій.

Отже, Україна має досить розвинену нормативно-правову 
базу з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення море-
плавства.

Також загальновідомо, що Російська Федерація у 2014 році 
здійснила окупацію українських територій – Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя. З метою визначення статусу 
території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації, Законом України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України»8 (далі – Закон про окупацію) вста-
новлено особливий правовий режим на цій території, визначено 
особливості діяльності органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умо-
вах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Частиною першою статті 1 Закону про окупацію визначено, 
що тимчасово окупована територія України (далі – тимчасово 
окупована територія) є невід’ємною частиною території Украї-
ни, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.
Окрім цього, частиною першою статті 3 Закону про окупацію 

встановлено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою 
територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України 
навколо Кримського півострова, територія виключної (мор-
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ської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримсько-
го півострова та прилеглого до узбережжя континентального 
шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів дер-
жавної влади України відповідно до норм міжнародного права, 
Конституції та законів України;

3) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2, і пові-
тряний простір над цими територіями.

Необхідно констатувати, що внаслідок окупації Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя, інших чисельних 
протиправних дій Російської Федерації Україна не контролює 
більшої частини свого територіального моря та виключної (мор-
ської) економічної зони – біля 100 000 квадратних кілометрів у 
Чорному та Азовському морях зі 137 000 квадратних кілометрів 
загальної площі морських вод, на які поширюється суверенітет 
України або її суверенні права.

Водночас Наказом Міністерства інфраструктури України 
«Про закриття морських портів»9 морські порти Керч, Севасто-
поль, Феодосія, Ялта, Євпаторія закрито до відновлення кон-
ституційного ладу України на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Слід додати, що у зв’язку з неможливістю здійснення у мор-
ських рибних портах, розташованих на території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, обслуговування суден і 
пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедицій-
них робіт та інших пов’язаних із цим видів господарської діяль-
ності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, 
дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечен-
ня охорони навколишнього природного середовища Кабінет 
Міністрів України своєю постановою «Про тимчасове закрит-
тя морських рибних портів»10 тимчасово закрив Керченський 
морський рибний порт та Севастопольський морський рибний 
порт до відновлення конституційного ладу України на тимчасо-
во окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя.

Враховуючи викладені фактичні обставини, норми міжна-
родного морського права та законодавства України, а також 
об’єктивну неможливість виконання Україною Правила 4 
«Навігаційні попередження», Правила 9 «Гідрографічні служ-
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би», Правила 13 «Встановлення та експлуатація засобів навігаці-
йної огорожі» Глави V «Безпека мореплавства» СОЛАС в межах 
окупованих Російською Федерацією внутрішніх морських вод 
і територіального моря навколо Кримського півострова, Укра-
їна, як прибережна держава, зобов’язана встановити у відповід-
них внутрішніх морських водах і територіальному морі навколо 
Кримського півострова район, в якому тимчасово забороняєть-
ся плавання і перебування українських та іноземних невійсько-
вих суден і військових кораблів, до відновлення конституційно-
го ладу України на цих тимчасово окупованих територіях.

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права 
від 10.12.1982 р., ратифікована Законом України «Про ратифікацію 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та 
Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй з морського права 1982 року» № 728-XIV від 03.06.1999 р. Відомості 
Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст. 254. 2. Про державний кордон 
України: Закон України від 04.11.1991 р. Відомості Верховної Ради 
України. 1992. № 2. Ст. 5. 3. Про затвердження Правил плавання і пере-
бування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах 
України іноземних військових кораблів: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.05.1996 р. № 529. 4.Міжнародна конвенція з охорони люд-
ського життя на морі 1974 року (СОЛАС-74) (SOLAS) від 01.11.1974 р. 
5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. Відомості 
Верховної Ради України. 1995. № 47. Ст. 349. 6. Про затвердження 
Положення про Міністерство інфраструктури України: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 р., № 460. Офіційний вісник 
України. 2015. № 54. Ст. 1755. Код акта 77634/2015. 7. Про затвердження 
Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у 
внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (мор-
ській) економічній зоні України: Наказ Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 29.05.2006 р., № 514, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 14.06.2006 р. за № 708/12582. Офіційний вісник України. 
2006. № 24. Ст. 1792. Код акта 36603/2006. 8. Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України: Закон України від 15.04.2014 р. Офіційний вісник України. 2014. 
№ 36. Ст. 957. 9. Про закриття морських портів: Наказ Міністерства інф-
раструктури України від 16.06.2014 р., № 255, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 24.06.2014 р. за № 690/25467. Офіційний 
вісник України. 2014. № 54. Ст. 1461. Код акта 73050/2014. 10. Про тимча-
сове закриття морських рибних портів: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 06.04.2016 р., № 263. Офіційний вісник України. 2016. № 30. 
Ст. 1198. Код акта 81545/2016.
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Ustymenko Tatiana, Ustymenko Bohdan. The establishment of the area 
temporarily prohibited for navigation in the occupied Ukrainian territorial sea 
adjacent to the Crimean Peninsula

The extremely challenging situation has currently arisen in the region of the 
Black Sea. 

Crimea was annexed to Russia in 2014. Under the authority of the Russian 
armed forces, the occupation extends throughout the land territory as well as 
the territorial sea.

The total square of the Ukrainian maritime zones (territorial sea and 
exclusive economic zone) before the Russian invasion was ca. 137000 sq.km. 
Since 2014 Ukraine has lost control over about 100000 sq.km of its maritime 
zones. 

At the same time, Ukraine has no reliable sources to obtain information on 
dangerous to navigation and changes in navigational and hydrographic situation 
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for further informing the marines and other stakeholders, neither has any ability 
to perform hydrographic surveying, subject to the navigational safety 
requirements, also can not guarantee uninterrupted operation of the Aids-to-
Navigation (AtoN) along the Crimean coast and in the adjacent coastal waters. 

Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 
the sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal 
waters to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. The sovereignty 
over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules 
of international law. 

In accordance with article 25 of UNCLOS the coastal State may take the 
necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is not innocent. 
The coastal State may, without discrimination in form or in fact among foreign 
ships, suspend temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent 
passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its 
security, including weapons exercises. Such suspension shall take effect only 
after having been duly published. 

Furthermore, the coastal State shall give appropriate publicity to any danger 
to navigation, of which it has knowledge, within its territorial sea as reflected in 
article 24(2) of UNCLOS.

It is obvious that Ukraine is not able to fulfill obligations under Regulation 4 
«Navigational Warnings», Regulation 9 «Hydrographic Services» and 
Regulation 13 «establishment and operation of aids to navigation» of the 
International Convention for the safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter V in its 
own Russian-occupied territorial sea. 

In accordance with article 17 of Ukrainian state border law Ukrainian state 
authority is competent to makes a decision on the establishment of the areas 
temporarily prohibited for Ukrainian and foreign ships and warships navigation 
in the occupied Ukrainian territorial sea and internal waters. 

In this regard, Ukraine as a coastal state must establish the area temporarily 
prohibited for navigation in the occupied Ukrainian territorial sea adjacent to 
the Crimean Peninsula until the restoration of constitutional order of Ukraine 
on the temporarily occupied territory. 

Key words: sovereignty, territorial sea, navigation, temporarily occupied 
territory, an area temporarily restricted for navigation.
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І. М. ПРОЦЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОБСЄ  
ВІДНОСНО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ*1

Проаналізовано один із механізмів ОБСЄ із раннього попередження та 
запобігання конфліктам – Берлінський механізм для консультацій і співро-
бітництва відносно надзвичайних ситуацій. Визначені його етапи, пози-
тивні та негативні ознаки. Також виокремлено особливості застосування 
Берлінського механізму.

Ключові слова: миротворчість, механізми ОБСЄ із раннього попере-
дження та запобігання конфліктам, механізм для консультацій і співробіт-
ництва відносно надзвичайних ситуацій.

Protsenko Iryna. OSCE’s mechanism features relating to emergency 
situations

One of the OSCE mechanisms for early warning and conflict prevention – the 
Berlin Emergency Consultation and Cooperation Mechanism – has been analyzed. 
Its stages, positive and negative signs are defined. The features of the application of 
the Berlin Mechanism are also highlighted.

Key words: peacekeeping, OSCE’s early warning and preventive action, 
mechanism for consultation and co-operation with regard to emergency situations.

Після того, як у процесі дезінтеграції СФРЮ і СРСР у різних 
куточках Європи почали виникати локальні збройні конфлікти, 
перед ОБСЄ (на той час НБСЄ), що первісно орієнтувалася на 
вирішення проблем «холодної війни», постали нові завдання 
в сфері безпеки, які слід було вирішувати за допомогою нових 
інструментів. Адже за часів «холодної війни» діяльність НБСЄ 
орієнтувалася на створення безпечного середовища в Європі, 

1© ПРОЦЕНКО Ірина Миколаївна – кандидат юридичних наук, стар-
ший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняль-
ного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України; ORCID: 0000-0001-6404-1061; e-mail: iraprocenko@ukr.net

 * Стаття виконана в рамках наукового проекту «Міжнародно-право-
ві засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій 
у контексті відновлення територіальної цілісності України» з програми 
«Соціокультурний простір України у формуванні національної стра-
тегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні 
практики» 
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передусім шляхом ослаблення напруги між державами «соціа-
лістичного» та «капіталістичного» таборів, для чого розробля-
лися заходи мирного вирішення спорів, докладалися зусилля 
із досягнення загального та повного роззброєння під суворим 
та ефективним міжнародним контролем, вироблялися заходи 
із зміцнення довіри (у вигляді попереднього сповіщення про 
військові навчання, великі переміщення військ, обмін спосте-
рігачами під час військових навчань). Однак на початку 1990-х 
років у рамках НБСЄ, під тиском необхідності врегулювання 
локальних збройних конфліктів, почали формуватися заходи з 
їх подолання, зокрема, шляхом прийняття Гельсінського доку-
мента 1992 р., складовою якого стало Гельсінське рішення ІІІ 
«Раннє попередження, запобігання конфліктам та регулювання 
криз (включаючи місії із встановлення фактів і місії доповідачів 
та діяльність НБСЄ з підтримання миру), мирне врегулювання 
спорів» (далі Рішення ІІІ)). Водночас виробленню Гельсінсько-
го документа 1992 р. передувало також вироблення окремого 
механізму з раннього попередження і запобігання конфліктам, 
а саме Берлінського механізму для консультацій і співробітни-
цтва відносно надзвичайних ситуацій 1991 р.1 (далі Берлінський 
механізм). Зокрема, до механізмів раннього попередження і 
запобігання конфліктам Берлінський механізм віднесений у 
Довідниках ОБСЄ з механізмів і процедур2.

Історичний момент прийняття Берлінського механізму є 
гарним доказом необхідності його існування. Як підкреслив 
П. Дунай, коріння цього механізму «лежить в реальності після 
закінчення безпосередньо холодної війни, яка була відмічена 
невизначеністю, відчуттям того, що майже все може відбутися 
в менш щасливій половині Європи в будь-який момент часу…
Тому краще бути «підготовленим» до всіх можливостей…»3. 
Отже, Берлінський механізм має стати реакцією на невизначе-
ні ситуації, які можуть виникнути, зокрема, в непрогнозованих 
умовах розпаду держав й допомогти сформувати загальну пози-
цію щодо їх вирішення.

Вивчаючи Берлінський механізм, одразу маємо наголосити 
на предметі його розгляду – виникнення надзвичайної ситуації, 
викликаної порушенням державою-учасницею ОБСЄ одного із 
принципів Заключного акта НБСЄ 1975 р. чи інших серйозних 
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порушень, що ставлять під загрозу мир, безпеку та стабільність. 
Він зводиться до того, що держава, яка вважає, що формуєть-
ся надзвичайна ситуація, надсилає відповідній державі/держа-
вам прохання про роз’яснення, яке має бути надано протягом 
48 годин і переслано також усім іншим державам-учасницям 
ОБСЄ. Якщо ситуація залишатиметься неврегульованою, одна 
із держав, задіяних до цього механізму, може звернутися із про-
ханням до Голови Комітету старших посадових осіб (нині – 
Постійної ради) про проведення надзвичайної зустрічі Коміте-
ту (Постійної ради), й це прохання протягом 48 годин має бути 
підтримано 12 чи більше державами-учасницями ОБСЄ. Ціка-
во, що під час проведення переговорів щодо змісту Берлінсько-
го механізму Радянський Союз намагався збільшити цю цифру 
з 12 на 13 держав-учасниць. «Радянська делегація проголосувала 
за цю поправку, щоб зашкодити тодішнім дванадцяти членам 
Європейського Співтовариства погодитися на використання 
механізму без підтримки якої-небудь іншої держави. Однак, вра-
ховуючи історичну ситуацію, було б немислимо, якби домовле-
ність дванадцяти країн не була б підтримана рядом інших демо-
кратій. Радянське починання в Берліні, очевидно, було просто 
на словах»4. В результаті, на практиці, групи держав неоднора-
зово зверталися до Берлінського механізму. Наприклад, коли 
4 травня 1992 р. Австрія попросила провести екстрену нараду 
відносно ситуації у Боснії та Герцеговині, то це прохання під-
тримали 18 держав, а саме: Албанія, Боснія та Герцеговина, Хор-
ватія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Угорщина, Латвія, 
Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Норвегія, Сан-Марино, Словенія, 
Туреччина, Україна та США5.

Отже, необхідність швидкої реакції на виникнення надзви-
чайних ситуацій в рамках НБСЄ змусила розробників Берлін-
ського механізму відмовитися від правила про прийняття рішень 
консенсусом. «Це регулювання являє собою перше порушення 
основоположного для ОБСЄ принципу прийняття рішення 
консенсусом»6. Швидкість реагування обумовила також вста-
новлення доволі коротких строків для реалізації різних етапів 
Берлінського механізму.

Результатом проведення надзвичайної зустрічі Комітету 
(Постійної ради) може стати або досягнення домовленості 
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відносно рекомендацій чи висновків щодо пошуку врегу-
лювання, або прийняття рішення про скликання додаткової 
зустрічі на рівні міністрів, при цьому процедура прийняття 
таких рішень тут не врегульована. Одночасно слід наголоси-
ти, що Берлінський механізм не може застосовуватися замість 
Віденського механізму, що стосується незвичайної воєнної 
діяльності.

Як підкреслив Т. Е. Самвелян, «важливим кроком у справі 
забезпечення миру і безпеки в регіоні, вжитим на зустрічі в Бер-
ліні, стало прийняття «Механізму для консультацій і співпраці 
в надзвичайних ситуаціях», що допускає певний рівень участі 
НБСЄ в процесі мирного регулювання спорів і конфліктів»7. 
Позитивні моменти Механізму відзначають й інші вчені, зокре-
ма підпорядкування його п. 2.7, щодо якого М. Веніг зазначив: 
«Перевага Екстреного механізму полягає в тому, що держава не 
може відкласти чи навіть перешкодити екстреній нараді, поси-
лаючись на відсутність обґрунтованості причин скликання, а 
зустріч Вищої Ради має відбутися»8.

Водночас даний механізм має низку недоліків, основний 
серед яких, на нашу думку, полягає в тому, що в такій важли-
вій справі, як порушення принципів Заключного акта НБСЄ 
1975 р., Комітет (нині Постійна рада) збереться на надзвичай-
не засідання лише за умови підтримки відповідного прохання 
дванадцятьма державами-учасницями, хоча важливість питання 
вимагає більш швидкої реакції. Крім того, М. Веніг також звер-
тає увагу на те, що «рішення Екстреної наради щодо рекомен-
дацій, висновків чи скликання зустрічі міністрів залишаються 
підпорядкованими принципу консенсусу. Однак навіть якщо 
відповідна держава погоджується з такими рішеннями, важливо 
відзначити, що ні рекомендації, ні висновки з метою досягнен-
ня регулювання не матимуть обов’язкового характеру, їх реалі-
зація залежатиме лише від волі відповідної держави»9. Однак, 
незважаючи на цей та інші недоліки, Берлінський механізм зна-
ходив практичне застосування, а саме для з’ясування ситуації: 
в колишній Югославії, щодо Нагірного Карабаху10 та віднос-
но словацько-угорського спору відносно використання греблі 
«Габчиково-Надьмарош». Щодо останнього прикладу маємо 
зауважити, що через вирішення Міжнародним судом ООН 
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спору між Словаччиною та Угорщиною щодо використання 
греблі Габчиково-Надьмарош, який також став першим, пов’я-
заним з охороною природи, міжнародним спором, розглянутим 
цією міжнародною судовою інституцією, інші заходи, які вжи-
вали держави для попередження виникнення конфлікту та його 
розв’язання на ранній стадії, не знаходять належного наукового 
вивчення. Однак Словаччина та Угорщина вдавалися до широ-
кого кола інших способів мирного вирішення спору й навіть, 
до Берлінського механізму. «Угорщина та Словаччина вивчи-
ли низку варіантів забезпечення виконання та врегулювання 
спорів, включаючи одностороннє посилання на МС, арбітраж, 
узгоджувальну процедуру Комісії ЄС та надзвичайні процедури 
Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) (йдеться 
про Берлінський механізм. – І. П.), перед тим, як вони погоди-
лися врегулювати спір у МС»11.

На підставі аналізу практики застосування Берлінського 
механізму можемо виокремити певні особливості його застосу-
вання:

1. Незважаючи на те, що Берлінський механізм розглядають в 
якості заходу раннього попередження і запобігання конфліктам, 
практика його застосування показала, що до нього можна звер-
нутися для з’ясування надзвичайних обставин на будь-якій ста-
дії конфлікту, навіть під час активної його стадії, більше того – 
стадії збройного характеру. П. Дунай, порівнюючи практику 
застосування Віденського механізму щодо незвичайної воєн-
ної активності та Берлінського механізму, також зауважив, що, 
«хоча Берлінський механізм, на відміну від Віденського меха-
нізму, який займається воєнними причинами конфліктів, має 
справу з політичними причинами конфліктів, проте причини 
запуску Берлінського механізму також мали переважно воєнне 
значення»12.

2. Згідно з буквою Берлінського механізму його може роз-
почати лише одна держава-учасниця ОБСЄ (не група держав), 
якщо в неї виникають питання, що є предметом розгляду в рам-
ках цього Механізму, однак вона не обов’язково повинна мати 
прямий зв’язок із надзвичайною ситуацією, зазнавати шкоди від 
її негативних наслідків (наприклад, у 1991 р. за роз’ясненнями 
від СФРЮ щодо конфлікту, який мав місце на її території, звер-
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нувся Люксембург; у 1999 р. Росія звернулася до Берлінського 
механізму в зв’язку з діями НАТО у Югославії). 

3. За роз’ясненнями можна звертатися як до однієї, так і до 
кількох держав, якщо вони причетні до надзвичайної ситуації 
(приміром, у 1999 р. Російська Федерація вимагала роз’яснень 
від Бельгії, Великобританії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Кана-
ди, Люксембургу, Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Польщі, 
Португалії, Туреччини, Угорщини, Франції, Чехії та США сто-
совно військової операції НАТО у Югославії). При цьому таку 
ініціативу з проведення екстреного засідання можуть підтриму-
вати і держави, прямо пов’язані із надзвичайними ситуаціями, 
які є предметом розгляду Берлінського механізму (наприклад, 
висловлену в 1992 р. ініціативу Австрії провести екстрену нара-
ду відносно ситуації у Боснії та Герцеговині підтримала, в тому 
числі, Боснія та Герцеговина).

4. Незважаючи на те, що до Берлінського механізму зверта-
ються у випадку порушення принципів Заключного акта НБСЄ 
1975 р., один із них фактично виведений з-під дії даного меха-
нізму і підпорядкований Московському механізму. Йдеться про 
Принцип VII – Принцип поваги до прав людини і основних 
свобод.

Україна не зверталася до Берлінського механізму в зв’язку 
з діями Російської Федерації в Криму та на Сході України. На 
нашу думку, хоча цей механізм не віднесений до механізмів уре-
гулювання конфліктів, проте він міг би стати певною альтерна-
тивою зустрічам Нормандської четвірки (яку не завжди легко 
зібрати) та Тристоронньої контактної групи з мирного врегу-
лювання ситуації на сході України (рішення якої виконуються 
із труднощами, прикладом чого є виконання рішення про при-
пинення вогню та розведення військ, що почало здійснюватися 
тільки наприкінці 2019 р.) й сприяти виробленню рекомендацій 
ОБСЄ щодо припинення порушення Росією норм міжнародно-
го права.
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SeC.GAL/120/08*20 June 2008 / OSCe Secretariat, Conflict Prevention 



218 Держава і право � Випуск 86

Centre, Operations Service. Vienna, June 2008. P. 11. URL: http://www.
operationspaix.net/DATA/DOCUMeNT/723~v~Summary_of_OSCe_
Mechanisms_and_Procedures.pdf; OSCe Mechanisms and Procedures. 
Summary & Compendium. / OSCe Secretariat, Conflict Prevention Centre, 
Operations Service. Vienna: Organization for Security and Co-operation in 
europe, 2011. P. 23. URL: https://www.osce.org/cpc/34427?download=true; 
3. Dunay P. Mittel gegen die Ungewissheit: Der «Wiener und der Berliner 
Mechanismus» – Die erfahrungen der ersten zehn Jahre. OSZE-Jahrbuch 
2000. Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE). 2000. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. S. 136. URL: 
https://ifsh.de/file-CORe/documents/jahrbuch/00/Dunay.pdf; 4. Dunay P. 
Op cit. S. 137. 5. Див. докладніше: OSCe Mechanisms and Procedures. 
Summary & Compendium. 2011. Op cit. P. 25. URL: https://www.osce.org/
cpc/34427?download=true. 6. Wenig M. Möglichkeiten und Grenzen der 
Streitbeilegung ethnischer Konflikte durch die OSZe: dargestellt am Konflikt 
im ehemaligen Jugoslawien. Berlin: Duncker und Humblot, 1996. S. 109 
(Schriften zum Völkerrecht; Bd. 124). 7. Самвелян Т. Э. Международные 
споры: становление систем урегулирования в рамках ОБСЕ. 
Общественные науки и современность. 1998. № 2. С. 73. URL: http://
ecsocman.hse.ru/data/631/482/1216/007Samvelyan1998_2.pdf; 
8. Wenig M. Op cit. S. 109. 9. Wenig M. Op. cit. S. 110. 10. Див.: OSCe 
Mechanisms and Procedures. Summary & Compendium. 2011. Op cit. P. 26. 
11. Sands Ph. Principles of international environmental law I: frameworks, 
standards and implementation. Manchester Univ Pr., 1995. P. 142-143. 
12. Dunay P. Op cit. S. 142;

References
1. First Meeting of the Council Summary of Conclusions Statement on the 

Situation in Yugoslavia. Annex 2 Mechanism For Consultation And 
Co-Operation With Regard To emergency Situations. URL: https://www.osce.
org/ru/mc/40238?download=true. 2. Summary of OSCe Mechanisms and 
Procedures. SeC.GAL/120/08*20 June 2008 / OSCe Secretariat, Conflict 
Prevention Centre, Operations Service. Vienna, June 2008. P. 11. URL: http://
www.operationspaix.net/DATA/DOCUMeNT/723~v~Summary_of_OSCe_
Mechanisms_and_Procedures.pdf; OSCe Mechanisms and Procedures. 
Summary & Compendium. / OSCe Secretariat, Conflict Prevention Centre, 
Operations Service. Vienna: Organization for Security and Co-operation in 
europe, 2011. P. 23. URL: https://www.osce.org/cpc/34427?download=true; 
3. Dunay P. Mittel gegen die Ungewissheit: Der «Wiener und der Berliner 
Mechanismus» – Die erfahrungen der ersten zehn Jahre. OSZE-Jahrbuch 
2000. Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE). 2000. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. 133-148 s. 
URL: https://ifsh.de/file-CORe/documents/jahrbuch/00/Dunay.pdf. 
4. Wenig M. Möglichkeiten und Grenzen der Streitbeilegung ethnischer 
Konflikte durch die OSZe: dargestellt am Konflikt im ehemaligen Jugoslawien. 
Berlin: Duncker und Humblot, 1996. 391 s. (Schriften zum Völkerrecht; 
Bd. 124). 5. Samvelyan T. e. Mezhdunarodnyie sporyi: stanovlenie sistem 



219Частина 1 � Юридичні науки

uregulirovaniya v ramkah OBSe. Obschestvennyie nauki i sovremennost. 1998. 
# 2. S. 69-79 URL: http://ecsocman.hse.ru/data/631/482/1216/007Samvely
an1998_2.pdf. 6. Sands Ph. Principles of international environmental law I: 
frameworks, standards and implementation. Manchester Univ Pr ., 1995. 
700 p.

Protsenko Iryna. OSCE’s mechanism features relating to emergency 
situations

After the breakup of the SFRY and the USSR, local armed conflicts began 
to arise in different parts of europe, which set new security challenges for the 
OSCe, which needed to be addressed with new tools. One of these was the 1991 
emergency Consultation and Cooperation Mechanism, which is considered to 
be an early conflict prevention and prevention mechanism and is applied in the 
event of an emergency caused by a breach by an OSCe State Party of one of the 
principles of the 1975 OSCe Final Act or other serious violations that threaten 
peace, security and stability in the region. This mechanism has both advantages 
(speed of implementation) and disadvantages (necessity of obtaining the 
consent of 12 OSCe participating States for holding one of the stages of the 
mechanism – emergency meeting of the OSCe Permanent Council; optional 
nature of the decisions taken at these meetings; consensus decision making). 
Despite this, it has been repeatedly used in practice, in particular during the 
conflict in Yugoslavia. The practice of applying the Berlin Mechanism has 
made it possible to distinguish certain features of its application: – it can be 
contacted to find out about emergencies at any stage of a conflict, even during 
its active stage, moreover – an armed stage; – this mechanism can only be 
initiated by one OSCe participating State (not a group of States) if it raises 
issues that are the subject of this Mechanism, but it does not necessarily have a 
direct link to an emergency, be detrimental its negative effects; for clarification, 
one state or more than one state can be contacted if they are involved in an 
emergency; however, such emergency initiative can be supported by states 
directly related to emergencies that are the subject of the emergency 
consideration of the Berlin Mechanism; – the principle of respect for human 
rights and fundamental freedoms is derived from the mechanism and 
subordinated to the Moscow Mechanism. 

Key words: peacekeeping, OSCe’s early warning and preventive action, 
mechanism for consultation and co-operation with regard to emergency 
situations.
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СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО  
З АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ*1

Висвітлено розвиток регулювання одного з нових напрямів діяльності 
НАТО – антикризове управління (менеджмент). Проаналізовано особли-
вості регулювання антикризового управління низкою документів НАТО, 
зокрема Стратегічними концепціями 1991 р., 1999 р., 2010 р. З’ясовано, що 
в рамках цієї діяльності НАТО було проведено низку операцій поза зоною 
Альянсу, не обумовлених ст. 5 Північноатлантичного договору 1949 р.

Ключові слова: антикризовий менеджмент, миротворчість, операції з 
реагування на кризи.

Savchuk Kostiantyn. The formation of regulatory activities of NATO in the 
field of crisis management

The development of regulation of one of the new areas of NATO activity - crisis 
management, is highlighted. The peculiarities of the regulation of crisis management 
of a number of NATO documents, in particular the Strategic Concepts 1991, 1999, 
and 2010, were analyzed. It was found out that a number of operations outside the 
Alliance area not stipulated by Art. 5 of the North Atlantic Treaty 1949.

Key words: crisis management, peacekeeping. 

На початку 1990-х років, після виникнення в Європіниз-
ки локальних конфліктів, обумовлених розпадом Радянського 
Союзу, соціалістичного табору та системи Варшавського дого-
вору, НАТО обрала новий, на противагу колективній обороні, 
спосіб досягнення своїх цілей – антикризове управління (crisis 
management). Забігаючи наперед зазначимо, що саме в його рам-
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старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порів-
няльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України; ORCID: 0000-0001-6966-1139, e-mail: konstantinsavchuk@
rambler.ru

 * Стаття виконана в рамках наукового проекту «Міжнародно-право-
ві засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій 
у контексті відновлення територіальної цілісності України» з програми 
«Соціокультурний простір України у формуванні національної стра-
тегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні 
практики»
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ках почали здійснюватися операції з реагування на кризи, які не 
відповідали вимогам ст. 5 Договору 1949 р., зокрема відбувалися 
поза зоною НАТО. Ці операції, і зокрема механізм їх організа-
ції і здійснення, мали резонансний характер, однак досі, окрім 
С. Д. Білоцького, вони майже не вивчалися українською наукою 
міжнародного права, хоча це варто було б зробити, щоб краще 
розуміти можливі варіанти залучення сил Альянсу для регулю-
вання кризи на Донбасі.

Одним із перших документів НАТО, в якому йшлося про нові 
способи досягнення Організацією її цілей (зокрема, антикри-
зове управління) стала Стратегічна концепція НАТО 1991 р.1 
(далі Концепція 1991 р.), хоча заходи щодо його реалізації в 
Концепції 1991 р. поки чітко не окреслювалися. В подальших 
документах НАТО, наприклад у Заключному комюніке Коміте-
ту з оборонного планування Альянсу 1991 р., було підтверджено 
місце антикризового регулювання у воєнній доктрині НАТО як 
невід’ємної складової. Зокрема, зазначалося, що «запобігання 
кризам, які впливають на безпеку Альянсу, та, якщо необхідно, 
антикризове управління стали ключовими елементами страте-
гії» (п. 4)2.

Погляд Альянсу на нові кризи, які можуть загрожувати без-
пеці його держав-членів, дав, у свою чергу, можливість розгляда-
ти варіант участі сил НАТО в миротворчих (peacekeeping) опера-
ціях, що проходили поза зоною цієї Організації під егідою ООН 
чи ОБСЄ. «Нова стратегічна концепція Альянсу підкреслює 
важливість ролі Альянсу в управлінні кризовими ситуаціями та 
попереджає про ризики для європейської безпеки, які можуть 
виникнути внаслідок серйозних економічних, соціальних та 
політичних труднощів, включаючи етнічні суперництва й тери-
торіальні суперечки … Альянс готовий підтримувати миротворчі 
дії, в тому числі, надаючи доступні ресурси та досвід Альянсу, і 
таким чином сприяти мирному врегулюванню спорів»3, – наго-
лошувалося в одному з документів Групи ядерного планування. 
Криза в Югославії стала саме тим конфліктом, для врегулюван-
ня якого НАТО підтримала миротворчі заходи ООН та ОБСЄ й у 
зв’язку з яким почала розробку нормативної основи для визна-
чення варіантів та методів надання такої підтримки. Так, Альянс 
у своїх документах, виданих у 1992 р., чітко визначав, що його 



222 Держава і право � Випуск 86

участь у миротворчих операціях, здійснюваних ООН, ОБСЄ 
та іншими міжнародними організаціями, буде реалізовуватися 
на підставі рішень, прийнятих відносно кожного конкретного 
випадку окремо (case-by-case) і згідно процедур НАТО, а внесок 
окремих країн у операції з підтримання миру мають відповідати 
обов’язкам і можливостям Альянсу в сфері колективної оборо-
ни4. У Заключному комюніке Зустрічі Північноатлантичної ради 
на рівні міністрів 1992 р., а саме в його п. 4, додатково наголошу-
валося на керівній ролі Ради Безпеки ООН у сфері міжнародно-
го миру і безпеки5.

У свою чергу, в цей період Альянс почав розробляти шляхи 
налагодження співробітництва із державами Центральної та 
Східної Європи, зокрема тими, що належали до соціалістич-
ного табору, й запровадив окрему інституцію для консультацій 
і співробітництва з ними з питань безпеки і суміжних питань – 
Раду північноатлантичного співробітництва, РПАС (нині – Рада 
євроатлантичного партнерства). Ця Рада підтримала ініціативу 
Північноатлантичної Ради розробити варіанти та методи надан-
ня допомоги миротворчим операціям, зокрема організованим 
під егідою НБСЄ6, і тому в Плані роботи з діалогу, партнерства 
та співробітництва на 1993 р. були передбачені концептуальні та 
оперативні аспекти, пов’язані із миротворчістю. Також Радою 
північноатлантичного співробітництва у 1992 р. було засновано 
Спеціальну групу з питань співробітництва в миротворчій діяль-
ності, що у 1993 р. підготувала спеціальний Звіт7, яким заклада-
ла нормативну основу здійснення миротворчих заходів силами 
НАТО та її партнерів у співробітництві із ООН та ОБСЄ. В юри-
дичній літературі цей документ оцінено так: «Ця група не тіль-
ки підтримувала, але і вийшла далеко за рамки роботи Зустрі-
чі НБСЄ у Гельсінкі (1992 р.), узгодивши важливі визначення, 
концепції та оперативні принципи міжнародної миротворчості. 
Вона також підготувала узгоджену докладну програму практич-
ного співробітництва в міжнародній миротворчості, що вклю-
чала: співробітництво у плануванні миротворчої діяльності, 
обмін національними концепціями та доктринами; можливий 
розвиток бази даних доступних миротворчих ресурсів; загальна 
технічна база для співробітництва в сфері підтримання миру; 
можлива підготовка миротворців, навчання та практика»8. Так, 
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у згаданому Звіті передусім давалися визначення таких базо-
вих понять: «попередження конфлікту»; «встановлення миру»; 
«миротворчість, у вузькому розумінні»; «примушування до 
миру»; «миро будівництво». Причому миротворчість визначала-
ся тут як «стримування, уповільнення чи/та припинення бойо-
вих дій між державами або всередині них шляхом неупередже-
ного втручання третьої сторони, організованої та направленої 
на міжнародному рівні; використання воєнних сил та цивільних 
для доповнення політичного процесу вирішення конфліктів, а 
також відновлення і підтримання миру»9. На основі миротворчої 
практики ООН у Звіті були виділені класичні ознаки миротвор-
чих операцій (розміщення миротворчих сил на місцях за згодою 
сторін та здійснення ними нагляду за лініями розмежування, 
буферними зонами і кордоном; моніторингу припинення вогню; 
роз зброєння і демобілізації ворогуючих фракцій) та наведені їх 
евентуальні новітні елементи і функції (сприяння гуманітарній 
допомозі та біженцям; запровадження командувача цивільною 
місією (наприклад, цивільною поліцією); здійснення миротво-
рцями спостереження за виборами чи дотриманням прав люди-
ни) (п. 1 частини 1 «Концептуальні підходи» Звіту).

Отже, НАТО, базуючись на новому уявленні про способи 
побудови безпечного середовища в Європі, почала налагоджу-
вати партнерські відносини із постсоціалістичними країнами, 
елементом чого стала можливість їх залучення до співробітни-
цтва у сфері миротворчості (що не обмежувалося виключно без-
посередньою участю в операціях воєнного характеру, а охоплю-
вало таку діяльність, як обмін досвідом, проведення навчань 
тощо; у Звіті говориться про добровільність участі всіх членів 
РПАС у співробітництві у сфері миротворчості та про можли-
вість брати участь у всіх заходах із співробітництва, а також про 
відкритість цих заходів для тих членів НБСЄ, які не є членами 
РПАС). Наприклад, у Рамковому документі «Партнерство зара-
ди миру» 1994 р. в якості цілей співробітництва передбачено: 
підтримання здатності та готовності брати участь в межах, доз-
волених конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою 
ООН і/або в рамках відповідальності НБСЄ, а також розвиток 
співробітництва з НАТО у військовій сфері з метою здійснен-
ня спільного планування, військової підготовки та навчальних 
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маневрів, покликаних підвищити спроможність держав-партне-
рів до виконання завдань, пов’язаних з миротворчою діяльністю 
(пп. в; г, п. 3)10. Хартія про особливе партнерство між Україною 
та Організацією Північноатлантичного договору 1997 р.11, яка є 
нормативною основою партнерських відносин Україна-НАТО, 
визначила засади залучення України до миротворчих опера-
цій Альянсу: принцип case-by-case; операція має проводитися 
під керівництвом Ради Безпеки ООН, або за відповідальністю 
ОБСЄ, а також у разі залучення до неї Об’єднаних загальновій-
ськових тактичних сил (ОЗТС); участь у них України на почат-
ковому етапі, що в кожному конкретному випадку є предме-
том рішень Північноатлантичної Ради щодо окремих операцій 
(частина ІІІ, п. 5).

Водночас протягом 1990-х років НАТО на території колиш-
ньої Югославії сформувала власну практику участі у миротвор-
чих операціях, що проходили поза її зоною. Як правило, НАТО 
приймала в них участь згідно з розробленими нею правилами 
й дотримувалася сутності миротворчості в цілому. Однак певні 
операції НАТО в колишній Югославії набули резонансного 
характеру. Серед них передусім слід згадати операцію «Deliberate 
Force» (30 серпня – вересень 1995 р.), що була здійснена поза 
зоною Альянсу (на території Боснії та Герцеговини), без від-
повідної Резолюції Ради Безпеки ООН, не на виконання ст. 5 
Договору 1949 р. й, головне, зводилася до прямого застосування 
сили – завдання силами Альянсу повітряних бомбових ударів по 
воєнних об’єктах боснійських сербів. Тому, в юридичній літера-
турі часто порушується питання про легітимність цієї операції. 
Так, Т. Газзіні у праці «Зміна правил застосування сили в між-
народному праві» писав про ненадійність законності операції 
«Deliberate Force» й наводив, наприклад, такі аргументи: ради-
кальна трансформація характеру військової операції, яка набула 
явно агресивної природи, могла бути дозволена виключно Радою 
Безпеки ООН; ООН втратила контроль над цими операціями, а 
отже, вони могли бути переглянуті, припинені чи зупинені тіль-
ки за рішенням Північноатлантичної Ради тощо12. В свою чергу, 
С. Д. Білоцький вказував також на те, що під час конфлікту на 
території Боснії і Герцеговини «правове оформлення резолюцій 
РБ ООН не завжди було влучним і давало широку можливість 
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для тлумачення, а ситуація часто змінювалася і вимагала опе-
ративного реагування, внаслідок чого у резолюціях РБ ООН 
було збільшено повноваження Генерального секретаря ООН. 
Тому свої дії НАТО погоджувало вже не лише з РБ, але й з Гене-
ральним секретарем ООН, причому через суб’єктивні причини 
останній відіграв чи не вирішальну роль. Наслідком цього стала 
силова операція НАТО «Зважена сила» (вересень 1995 р.), пра-
вові підґрунтя якої містяться у резолюції про захист «зон безпе-
ки», а проведення більше відповідало операціям з гуманітарної 
інтервенції»13.

Досвід НАТО в Югославії дав підстави для подальшого вклю-
чення антикризового управління (заходом реалізації якого були 
операції в сфері миру, здійснені поза зоною НАТО) в якос-
ті невід’ємної складової частини чергової Оборонної стратегії 
Альянсу 1999 р. Так, у Стратегічній концепції НАТО 1999 р.14. 
(далі Концепція 1999 р.) передбачалося, що антикризове управ-
ління має здійснюватися з метою зміцнення безпеки і стабільнос-
ті в Євроатлантичному регіоні (п. 10). Рішення з цього питання 
повинно прийматися консенсусом щодо кожного випадку окре-
мо із дотриманням умов ст. 7 Договору 1949 р. (п. 10); при цьому 
кожна держава-член Альянсу прийматиме рішення про участь у 
таких операціях згідно з власною Конституцією (п. 31). Концеп-
ція 1999 р. також передбачила невичерпний перелік заходів воєн-
ного характеру із реалізації антикризового управління, а саме: 
операції з реагування на кризу (crisis response operations) (п. 10), 
включаючи операції з реагування на кризу поза ст. 5 Договору 
1949 р. (non-Article 5 crisis response operations) (п. 10) (до їх числа 
були віднесені миротворчі та інші операції з підтримання миру, 
що могли здійснюватися в тому числі за участі партнерів, про які 
також йшлося в п. 31 Концепції 1999 р.). Умови реалізації захо-
дів воєнного характеру, згідно з Концеп цією 1999 р., були таки-
ми: у співробітництві з іншими міжнародними організаціями, 
наприклад, під егідою Ради Безпеки ООН чи під відповідальні-
стю ОБСЄ (п. 31; 32), при цьому Рада Безпеки ООН визнавалася 
такою, що несе головну відповідальність за збереження міжна-
родного миру і стабільності та в цій якості відігравала ключо-
ву роль у підтримці безпеки і стабільності в євроатлантичному 
регіоні (п. 15); із можливим залученням країн-партнерів НАТО 



226 Держава і право � Випуск 86

та інших держав, з якими Альянс веде діалог, чи інше співро-
бітництво (п. 31; 32; 34); згідно з міжнародним правом (п. 31); 
дотримуючись послідовного підходу до врегулювання кризових 
ситуацій, що означає обрання політичним керівництвом Альян-
су з-поміж низки політичних і військових засобів належних дій у 
відповідь (responses) та здійснення ним ретельного політичного 
контролю на всіх етапах (п. 32).

Також у Концепції 1999 р. наводилися аргументи, на основі 
яких НАТО обґрунтовувала легітимність проведення нею опера-
цій з реагування на кризи поза ст. 5 Договору 1949 р. Вони зво-
дилися до того, що етнічні та релігійні конфлікти, територіальні 
суперечки, неадекватні або невдалі спроби провести реформи, 
порушення прав людини, розпад держав можуть призвести до 
локальної або навіть регіональної нестабільності, внаслідок чого 
може виникнути напруга, яка, в свою чергу, спричинить кризи, 
що позначатимуться на євроатлантичній стабільності та призво-
дити до людських страждань і збройних конфліктів. Саме ці кон-
флікти можуть справити вплив на безпеку Альянсу через поши-
рення на територію сусідніх країн, у тому числі держав-членів 
НАТО (п. 25 Концепції 1999 р.).

Таким чином, після закінчення холодної війни НАТО обра-
ла антикризове управління в якості нового способу реагування 
Організації на ті проблеми, що могли виникнути після розпа-
ду її основного геополітичного суперника, СРСР, й виходили за 
рамки ст. 5 Договору 1949 р. Одним з основних засобів реалізації 
антикризового управління стали операції з реагування на кризи, 
не пов’язані із ст. 5 Договору 1949 р. Їх визначали як «багато-
функціональні операції, що виходять за рамки ст. 5, що сприя-
ють попередженню та вирішенню конфліктів чи служать гумані-
тарним цілям, а також антикризове управління для досягнення 
заявлених цілей Альянсу»15.

Сьогодні антикризове управління являє собою один з 
основних напрямів діяльності НАТО. Зокрема, в нині чинній 
Стратегічній концепції оборони та безпеки членів Організації 
Північноатлантичного договору 2010 р. (Стратегічна концепція 
2010 р.)16 антикризове управління належить до одного з трьох 
основних завдань Альянсу (пп. b, п. 4), і його можна визначити 
як задіяння політичних і військових потужностей НАТО, в тому 
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числі під егідою міжнародних організацій та із можливим залу-
ченням держав-нечленів НАТО (переважно її партнерів), для 
попередження, врегулювання і припинення криз поза зоною 
НАТО, які можуть потенційно вплинути на безпеку держав-чле-
нів Альянсу, а також діяльність НАТО із закріплення стабіль-
ності в постконфлітний період та надання допомоги у відбудові, 
якщо це сприяє євроатлантичній безпеці.

Відповідно до Стратегічної концепції 2010 р. антикризове 
управління НАТО може здійснюватися для: попередження кон-
флікту, для чого Організація здійснює постійний моніторинг і 
аналіз міжнародної обстановки та, за необхідності, вживатиме 
активних заходів із запобігання перетворенню криз на великі 
конфлікти (п. 22); врегулювання конфлікту, зокрема шляхом 
розгортання та застосування збройних сил (п. 23); забезпечи-
ти довгострокову стабільність після врегулювання конфлікту, 
в тому числі тісно співпрацюючи і консультуючись з іншими 
відповідними міжнародними організаціями (п. 24). Для успіш-
ної організації та проведення операцій НАТО було розроблено 
низку Спільних доктрин Альянсу, наприклад Спільну доктри-
ну Альянсу 2017 р.17. Згідно з доктринами, антикризове управ-
ління НАТО здійснюється, в тому числі, шляхом проведення 
операцій із реагування на кризи (crisis response operations), які 
згідно з документами НАТО також називаються операціями, не 
пов’язаними із ст. 5 Договору 1949 р., й скеровуються на спри-
яння ефективному врегулюванню тих криз, що не становлять 
прямої загрози державам-членам НАТО, із задіянням ширшо-
го кола учасників міжнародних відносин. Їх видами згідно з 
різними критеріями є операції із підтримання миру та опера-
ції із воєнного внеску в підтримання миру, які й здійснюють-
ся у вигляді запобігання конфліктам (conflict prevention), вста-
новлення миру (peace-making), примушування до миру (peace 
enforcement), миротворчості (peacekeeping) та миробудівництва 
(peacebuilding). Правовою підставою для їх проведення може 
бути або резолюція Ради Безпеки ООН, або угода із державою/
державами, задіяними в конфлікті, або і перша, і друга умови; 
а також рішення вищого органу НАТО – Північноатлантичної 
Ради, яке приймається за принципом case-by-case, тобто щодо 
кожного випадку окремо та згідно з прийнятою в НАТО прак-



228 Держава і право � Випуск 86

тикою консенсусом. При цьому при прийнятті рішення про 
проведення такої Операції НАТО виходить із власної оцінки тих 
загроз, які відповідний конфлікт становить для Альянсу.

Таким чином, одним із нових, не передбаченим Північно-
атлантичним договором 1949 р., завдань діяльності НАТО є 
антикризове управління (crisis management). Виконання даного 
завдання взяв на себе Альянс на початку 1990-х років після оцін-
ки нових загроз, що постали чи могли постати в майбутньому 
перед Організацією після розпаду СРСР й соціалістичного табо-
ру в цілому. Антикризове управління НАТО можна визначити як 
задіяння політичних і військових потужностей Альянсу, в тому 
числі під егідою інших міжнародних організацій та із можливим 
залученняи держав-нечленів Організації (переважно її партне-
рів) й громадських організацій, для раннього попередження, 
відвернення, врегулювання і припинення тих конфліктів, що 
мають місце поза визначеною ст. 6 Договору 1949 р. зоною НАТО 
й можуть потенційно вплинути на безпеку держав-членів Альян-
су, а також діяльність НАТО поза її зоною із закріплення стабіль-
ності в постконфлітний період та надання допомоги у відбудові, 
якщо це сприятиме євроатлантичній безпеці. Видами операцій 
із реагування на кризи, згідно із різними критеріями, є операції 
із підтримання миру та операції із воєнного внеску у підтриман-
ня миру, які й здійснюються у вигляді запобігання конфліктам, 
встановлення миру, примушування до миру, миротворчості та 
миробудівництва.
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Savchuk Kostiantyn. The formation of regulatory activities of NATO in the 
field of crisis management

The development of regulation of one of the new areas of NATO activity - 
crisis management, is highlighted. This task was undertaken by NATO in the 
early 1990 after assessing the new threats that the Organization might face in the 
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future after the collapse of the USSR and the socialist camp as a whole. NATO 
crisis management can be defined as engaging the Alliance’s political and 
military capabilities, including under the auspices of other international 
organizations and possibly involving non-member Organization (mainly its 
partners) and non-governmental organizations, for early warning, deterrence, 
settlement and suspension conflicts that take place outside the definite art. 6 of 
the 1949 Treaty «NATO Area» and could potentially affect the security of the 
Allies, as well as NATO’s activities outside its area of securing stability in the 
post-Conflict period and providing reconstruction assistance, if conducive to 
euro-Atlantic security.

The crisis management is carried out, including through crisis response 
operations, which, according to NATO documents, are also referred to as 
operations not related to Art. 5 of the 1949 Treaty also seeks to facilitate the 
effective resolution of those crises that do not pose a direct threat to NATO 
member states by involving a broader range of parties in international relations. 
Their types, by various criteria, are peacekeeping and military contribution to 
peacekeeping, which are in the form of conflict prevention, peace-making, 
peace enforcement, peacekeeping and peacebuilding.

Key words: crisis management, peacekeeping.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНІЦІАТИВА З ІНТЕРВЕНЦІЇ –  
МІЖДЕРЖАВНА СПІВПРАЦЯ  

У СФЕРІ ОБОРОНИ  
ПОЗА РАМКАМИ СТРУКТУР ЄС І НАТО1

Проаналізовано сучасні загрози та виклики системі європейської безпеки 
та їх вплив на розвиток міжнародно-правового співробітництва дер-
жав-членів Європейського Союзу в оборонній сфері. Акцентовано увагу на 
тому, що жодна держава ЄС не здатна самостійно протистояти викли-
кам, що постали перед ними, та забезпечити свою оборону на необхідному 
рівні. Констатовано поступове перетворення Євросоюзу на самостійного 
гравця в архітектурі європейської безпеки. З’ясовано, що формування архі-
тектури європейської безпеки зумовлює виникнення нових, невідомих до 
цього в практиці механізмів міждержавної співпраці у сфері оборони. 
Розглянуто становлення та правову природу нової ініціативи в галузі безпе-
ки та оборони, запущеної в ЄС минулого року – Європейської ініціативи з 
інтервенції (European Intervention Initiative – EI2). Здійснено порівняльну 
характеристику вказаної ініціативи з дещо схожим форматом співпраці в 
рамках PESCO. Окреслено перспективи паралельного функціонування 
Європейської ініціативи з інтервенції та PESCO. Визначено фактори для 
подальшого посилення співпраці держав-членів ЄС в рамках Європейської 
ініціативи з інтервенції.

Ключові слова: глобальні виклики, безпека, Європейська ініціатива з 
інтервенції.

Petrenko Julia. The European intervention initiative is the interstate 
cooperation in the sphere of defence in the frames of the existing EU and NATO 
structures

The contemporary challenges and threats for the European security and their 
influence on the international law cooperation of EU member states in the sphere 
of defence are analysed. The attention is stressed on the fact that none of the EU 
countries is not able to resist independently the challenges which appeared in 
front of them and to provide their own defence at a proper level. The gradual 
transformation of the EU into the independent player in the European security 
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architecture is ascertained. It is cleared that the formation of the European 
security architecture conditions the appearance of the new and unknown before 
mechanisms of interstate cooperation in the sphere of defence. One of the models 
of cooperation is the European Intervention Initiative (EI2). The comparative 
characteristic of the mentioned initiative with a somewhat similar cooperation 
format in the limits of PESCO has been done. The parallel functioning of 
European intervention initiative and PESKO perspectives are framed. The part 
of the European Intervention Initiative as the additional instrument of EU 
member-states cooperation in the sphere of defence and its legal nature has been 
stated. 

Key words: global challenges, security, European Intervention Initiative.

Актуальність теми статті зумовлена сучасним станом сис-
теми європейської безпеки в контексті глобальних викликів і 
загроз сьогодення. Останнім часом співпраця у сфері безпеки і 
оборони виявилася однією з найбільш продуктивних сфер щодо 
майбутнього реформування Європейського Союзу. Серед при-
чин, які спонукали ЄС до посилення безпекового та оборонного 
співробітництва, були невпевненість у дотриманні зобов’язань 
США в рамках НАТО, бажання більшої автономії у питаннях 
європейської безпеки та оборони, комбінація низки загроз – 
поява нових конфліктних зон у Східній Європі й на Близькому 
Сході, міжнародний тероризм, міграційна криза, а також відсут-
ність однакового розуміння ступеня цих загроз серед країн-чле-
нів ЄС та НАТО. 

Перед обличчям нових викликів, які постали перед європей-
ською спільнотою, цілком очевидним є той факт, що для гаран-
тування миру та безпеки необхідно об’єднати зусилля та мож-
ливості якомога більшої кількості держав-членів Євросоюзу. 
Жодна держава ЄС не здатна самостійно протистояти викликам, 
що постали перед ними, та забезпечити свою оборону на необ-
хідному рівні. Враховуючи викладене, беручи до уваги прагнен-
ня відігравати на світовій арені сильну та передусім єдину роль, 
співпраця є не просто можливістю, а обов’язком держав-чле-
нів ЄС.

Формування архітектури європейської безпеки зумовлює 
виникнення невідомих до цього в практиці механізмів міждер-
жавної співпраці у сфері оборони. Одна з таких моделей спів-
робітництва – Європейська ініціатива з інтервенції (european 
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Intervention Initiative – eI2). Дослідження особливостей право-
вої природи взаємодії держав-членів ЄС у сфері оборони в рам-
ках eI2 дають можливість з’ясувати роль такого механізму спів-
робітництва в сфері оборони в архітектурі європейської безпе-
ки, а також спрогнозувати перспективи подальшого посилення 
співпраці в оборонній сфері. 

Зважаючи на те, що Європейська ініціатива з інтервенції 
є новим інструментом співробітництва держав-членів ЄС в 
сфері оборони, беручи до уваги проведений аналіз наукової 
літератури, що стосується питань безпеки та оборони в рамках 
ЄС, слід констатувати відсутність комплексного дослідження 
названого вище формату співпраці. Тому питання становлен-
ня та особливостей правової природи Європейської ініціативи 
з інтервенції як міждержавної співпраці у сфері оборони поза 
рамками існуючих структур ЄС і НАТО становить значний нау-
кових інтерес.

У сучасних умовах стабільність і безпека існування будь-
якої держави дедалі більше залежать від стабільності та без-
пеки інших, тому зовнішні загрози національній безпеці 
будь-якої європейської країни не можуть розглядатися поза 
зв’язком із проблемою забезпечення загальної європейської 
безпеки. Дедалі гучнішими стають заклики до ефективнішої 
глобальної координації у прийнятті найбільших викликів 
нашого часу1.

З огляду на це відбувається поступове перетворення Євро-
союзу на самостійного гравця в архітектурі європейської без-
пеки. Нормативну платформу для цього закладено передусім 
Лісабонським договором, що набув чинності 1 грудня 2009 року. 
Крім важливих змін у організаційно-правовому механізмі ЄС, 
Лісабонський договір створив юридичне підґрунтя для набуття 
Євросоюзом міжнародної правосуб’єктності. Це значно розши-
рило повноваження ЄС у сфері зовнішніх відносин, в тому числі 
в оборонній галузі, та зумовило створення нових засобів та меха-
нізмів реалізації вказаних напрямків. Чи не найважливішим 
здобутком Лісабонського договору є нормативне закріплення 
принципу колективної самооборони в установчому догово-
рі ЄС. Вказана норма зобов’язує держави-члени надати допо-
могу іншій державі-члену ЄС у разі, якщо така держава зазнає 
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збройної агресії на її території. При цьому право на колективну 
самооборону виникає для держави-члена не у зв’язку з нападом 
на неї, а через факт нападу на іншу державу. Наявність зобов’я-
зань взаємного захисту, безумовно, виконує превентивну функ-
цію, оскільки потенційний агресор в разі здійснення збройного 
нападу матиме справу принаймні з декількома або навіть з гру-
пою держав.

Наразі в сфері оборони Європа рухається за принципом різ-
ношвидкісної інтеграції. Такий шлях, безумовно, дозволяє більш 
динамічно просувати вперед нові напрямки в названій галузі 
співробітництва, при цьому виключно на міжурядовій основі й 
поза межами інституційних рамок ЄС. Наднаціональний метод 
регулювання правовідносин у сфері оборони поки що є неприй-
нятним для держав, які на сьогодні не готові до суттєвого обме-
ження суверенних прав на користь інституцій ЄС. Таким чином, 
завдяки різношвидкісній інтеграції вдається розвивати нові 
способи і форми співпраці держав-членів ЄС у сфері оборони, 
одночасно надаючи можливість незгодним державам-членам 
бути осторонь таких напрямів взаємодії. При цьому відзначимо: 
для того, щоб ефективно реагувати на спільні проблеми, необ-
хідно об’єднати зусилля та можливості якомога більшої кілько-
сті держав-членів Євросоюзу.

Врдночас слід констатувати, що без допомоги НАТО і США, 
як його серцевини, держави-члени ЄС не здатні самостійно про-
тистояти новітнім викликам і загрозам, а також гарантувати мир 
та безпеку в регіоні. Намагання відірватися від диктату США 
стало однією з передумов розширення військово-політичних 
можливостей структур Євросоюзу поза межами НАТО. Форму-
вання архітектури європейської безпеки зумовлює виникнення 
нових, невідомих до цього в практиці механізмів міждержавної 
співпраці у сфері оборони. 

В останні два роки в ЄС було запущено дві нові ініціативи 
в галузі безпеки та оборони: Постійне структурне співробітни-
цтво (Permanent Structured Cooperation – PeSCO) та Європей-
ську ініціативу з інтервенції (european Intervention Initiative – 
eI2).

PeSCO – це постійний формат для поступового посилен-
ня військової співпраці держав-членів Євросоюзу, військовий 
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потенціал яких задовольняє вищі критерії та які готові взяти 
одна щодо одної більш тісні зобов’язання в цій сфері. Це амбіт-
ний, зобов’язуючий та інклюзивний проект в інституційних 
рамках ЄС для забезпечення безпеки і оборони території ЄС та 
його громадян. Мета створення PeSCO – поглиблення і роз-
ширення співпраці у сфері безпеки і оборони, що, в свою чергу, 
сприятиме посиленню обороноздатності Євросоюзу і дозволить 
спільно протистояти військовим загрозам.

11 грудня 2017 року Рада ЄС кваліфікованою більшістю 
затвердила створення PeSCO. До програми приєдналося 25 із 
28 країн-членів ЄС. Не підтримали ініціативу Великобританія, 
Данія і Мальта.

Наразі PeSCO працює над впровадженням 34 проектів та 
виконанням 20 зобов’язань, які держави-члени взяли на себе у 
сфері безпеки та оборони2.

Поряд із посиленням безпекової та оборонної складової на 
рівні ЄС Франція ініціювала паралельно зміцнити міждержавну 
співпрацю у сфері оборони, що здійснюватиметься поза рамка-
ми існуючих структур ЄС3. У своїй Сорбоннській промові про 
реформу ЄС 26 вересня 2017 року Е. Макрон висунув ідею ство-
рення Європейської ініціативи з інтервенції4. 

25 червня 2018 року названа ініціатива почала набирати обри-
сів: міністри оборони Франції, Німеччини, Бельгії, Великобри-
танії, Данії, Нідерландів, Естонії, Іспанії та Португалії підписа-
ли меморандум про наміри щодо створення eI2. 

7 листопада 2018 року в Парижі після кількох місяців пере-
говорів була сформована коаліція збройних сил 9 європейських 
країн — Європейська ініціатива з інтервенції. Проект передба-
чає співпрацю учасників у питаннях планування, аналізу нових 
військових і гуманітарних криз, а також можливих військових 
заходів у відповідь на ці кризи. 

Основна мета Європейської ініціативи з інтервенції – ство-
рення об’єднаного військового контингенту європейських країн 
для швидкого втручання у кризові ситуації в безпосередній 
близькості від кордонів ЄС. 

Наразі до Європейської ініціативи з інтервенції входять 
Франція, Німеччина, Данія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Есто-
нія, Португалія, Велика Британія та Фінляндія. Їх сукупні обо-
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ронні спроможності становлять 4/5 спільних видатків на обо-
рону держав-членів ЄС5. Ініціатива відкрита для приєднання 
інших держав.

Для приєднання до Європейської ініціативи з інтервенції 
особливі критерії відсутні, вона формується на взаємосумісності 
із ЄС та НАТО. Країна-кандидат повинна мати спільне бачення 
безпекових загроз із рештою країн групи, здатність виділяти та 
розміщати офіцерів зв’язку, бути готовою до тривалих зусиль, 
брати участь у європейських безпекових операціях, розміщати 
ефективні військові сили та засоби6.

Слід зазначити, що до складу eI2 входять Велика Британія, 
яка залишає Євросоюз, Данія, яка не бере участі в Спільній 
політиці безпеки та оборони ЄС, та Фінляндія, що не є членом 
НАТО.

Незважаючи на вихід Великобританії з Європейського 
Союзу, країна має намір бути партнером європейських держав у 
питаннях безпеки та оборони. Велика Британія не є учасницею 
PeSCO, однак бере участь в Європейській ініціативі з інтервен-
ції. Це зумовлено тим, що PeSСO передбачає посилення співп-
раці з питань безпеки та оборони в рамках ЄС, натомість eI2 
надає перевагу суто міждержавній співпраці. Останній варіант 
є більш прийнятним для Великої Британії. Крім того, Brexit не 
стане перешкодою для участі в Європейській ініціативі з інтер-
венції, оскільки вказаний проект здійснюється поза рамками 
існуючих структур ЄС. 

Питання участі Великобританії у названій ініціативі є над-
звичайно важливим, передусім беручи до уваги загальну вій-
ськову потужність країни, яка є першою серед європейських та 
другою серед усіх держав-членів НАТО за величиною внесків у 
рамках Альянсу. Враховуючи викладене, Європейська ініціатива 
з інтервенції може посилитися порівняно з PeSCO саме за раху-
нок участі Великої Британії7.

Ініціатива спрямована на досягнення стратегічної автономії 
Європи в трьох сферах (промисловій програмі розвитку, опе-
ративних сил, стратегічній культурі), на посилення ухвалення 
рішень на політичному рівні, ухвалення єдиної концепції без-
пеки замість багатьох національних, спільне планування. Це 
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також означатиме достатній рівень оборонних витрат для під-
тримки збройних сил на ефективному рівні8.

Враховуючи міждержавний характер цієї ініціативи, вона 
функціонуватиме незалежно від структур ЄС і НАТО, що, як 
очікується, суттєво збільшить її ефективність. Європейська 
ініціатива з інтервенції складатиметься з меншої кількості дер-
жав-членів, готових зробити внесок у спільні операції9. 

Ініціатива не стала чимось цілковито новим і схожа на групи та 
ситуативні коаліції, які раніше створювалися, зокрема OCCAR, 
Вишеградська група або Nordic Defence Cooperation, створен-
ня яких обумовлювалося взаємними регіональними інтересами 
та прагненням докладати більше зусиль до сфери європейської 
безпеки10.

Для того, щоб розкрити особливості правової природи Євро-
пейської ініціативи з інтервенції, слід провести порівняльну 
характеристику вказаної ініціативи з PeSСO. 

Передусім слід підкреслити, що співпраця держав-членів 
ЄС як в рамках PeSСO, так і в межах Європейської ініціати-
ви з інтервенції має міждержавний характер і здійснюється 
виключно на міжурядовій основі. Це дозволяє діяти спільно, 
не зачіпаючи національного суверенітету держав-учасниць. 
Наднаціональний метод регулювання правовідносин вказаних 
галузей поки що неприйнятний для держав, які на сьогодні 
не готові до суттєвого обмеження суверенних прав на користь 
інституцій ЄС. Однак не відомо, на які поступки з часом підуть 
держави Євросоюзу заради збереження та охорони спільних 
цінностей.

Обидва проекти ставлять за мету зміцнення автономії євро-
пейських країн та формування «спільної стратегічної культу-
ри», тобто вироблення загальних норм, ідей та моделей пове-
дінки учасників політики безпеки і оборони. Водночас між 
ними існує ключова відмінність: PeSCO розглядає ці цілі в 
рамках ЄС, а Європейська ініціатива з інтервенції – у ширшо-
му європейському контексті. Так, PeSCO передбачає членство 
країн ЄС, у той час як Європейська ініціатива з інтервенції є 
більш відкритою для інших держав, які мають ресурси та полі-
тичну волю для військових дій незалежно від Північноатлан-
тичного Альянсу11.
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Функціональний фокус PeSCO ширший (понад 30 проек-
тів, які варіюються – від спільної розвідувальної школи до 
ініціативи військової мобільності), Європейської ініціативи 
з інтервенції – вужчий (посилена співпраця у чотирьох сфе-
рах)12.

PeSCO є постійним, структурованим і обов’язковим, існу-
ють чіткі правила ухвалення рішень на рівні держав-членів ЄС. 
Натомість Європейська ініціатива з інтервенції втілює гнучкість 
та прагматичність, це суто міжурядовий форум13.

Одним із пріоритетів Європейської ініціативи з інтервенції 
полягає у максимальному скороченні процесу ухвалення вій-
ськових рішень, що неможливо досягти у форматі PeSCO через 
складні процедури інституцій ЄС14.

На відміну від PeSCO основний акцент у Європейській ініці-
ативі з інтервенції робиться не на покращенні функціонування 
діючих механізмів ЄС, а передусім на оперативній готовності 
держав-членів бути долученими до військових операцій у будь-
якій частині світу. Це спільний військовий проект 10 європей-
ських країн, створений за межами інституційних рамок ЄС і 
НАТО. 

Фактично відмінність між Європейською ініціативою з 
інтервенції та PeSCO втілює різні бачення ідеї європейської 
оборони Францією (прагматичне посилення обороноспро-
можності) та Німеччиною (поглиблення інтеграції)15. І якщо 
Німеччина прихильна до зміцнення механізму ЄС, то Франція 
розглядає Євросоюз лише як один з можливих форматів співп-
раці16.

Проаналізувавши особливості правової природи Європей-
ської ініціативи з інтервенції, співставивши її з дещо схожим 
форматом співпраці в рамках PeSCO, варто замислитися: чи не 
конкуруватимуть вони між собою? Цілком ймовірно, що пара-
лельне функціонування Європейської ініціативи з інтервенції та 
PeSCO створить дилему для інших держав-членів, якому фор-
мату надати перевагу. Передусім йдеться про вибір між зміцнен-
ням безпеки в рамках ЄС чи наданням переваги міждержавній 
співпраці. 

Наразі складно визначити ефективність Європейської ініці-
ативи втручання, оскільки її концепт все ще перебуває в стадії 
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визначення. Їхній успіх передбачає наявність потужної політич-
ної волі працювати паралельно рамкам НАТО та не дублювати 
роботу в обох форматах17. Відповідь на ці питання покаже май-
бутній розвиток подій.

При цьому важливо не втратити позитивну динаміку остан-
нього часу, пов’язану передусім із запуском PeSCO, Європей-
ської ініціативи з інтервенції та створенням Європейського обо-
ронного фонду. Безумовно, від здатності зберегти та примножи-
ти здобутки залежить майбутнє спільної безпеки і оборони.
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Petrenko Julia. The European intervention initiative is the interstate 
cooperation in the sphere of defence in the frames of the existing EU and NATO 
structures

The contemporary challenges and threats for the european security and 
their influence on the international law cooperation of eU member states in the 
sphere of defence are analysed. The attention is stressed on the fact that it is 
necessary to unite the efforts and possibilities of a far more eU country-
members to quarantee the security and peace. None of the eU countries is not 
able to resist independently the challenges which appeared in front of them and 
to provide their own defence at a proper level. That’s why the cooperation is not 
only the possibility but the eU member-states duty. Besides, the cooperation in 
the sphere of security and defence is one of the most productive spheres as for 
the future eU reformation. The gradual transformation of the eU into the 
independent player in the european security architecture is ascertained. It is 
cleared that the formation of the european security architecture conditions the 
appearance of the new and unknown before mechanisms of interstate 
cooperation in the sphere of defence. One of the models of cooperation is the 
european Intervention Initiative (eI2). The formation and the legal nature of 
the mentioned format are investigated. The comparative characteristic of the 
mentioned initiative with a somewhat similar cooperation format in the limits 
of PeSCO has been done. The common point for the both formats – the 
interstate character and the intergovernmental basis of such interaction has 
been stated. Both of the projects have the aim to strengthen european countries 
autonomy in the sphere of security and defence. A number of differences of the 
mentioned formats are indicated, they touch upon the functional focus of 
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cooperation, the order and speed of adoption of decisions, the membership 
criteria, the difference in vision of the european defence idea itself – from the 
intergration intensification up to the pragmatic strengthening of defence and so 
on. The parallel functioning of european intervention initiative and PeSKO 
perspectives are framed. The part of the european Intervention Initiative as the 
additional instrument of eU member-states cooperation in the sphere of 
defence and its legal nature has been stated. The perspectives of the further 
strengthening of cooperation in the frames of the european intervention have 
been prognosticated.

Key words: european Union, global challenges, security, PeSCO, european 
Intervention Initiative.
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І. М. ГІОАНЕ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОГО СУПРОВОДУ  
ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ1

Розглядається визначення філософії політичного вибору в контексті 
його правової регуляції. Автор доводить, що варто враховувати безпосеред-
ній зв’язок феномена політичного вибору (і відповідно – самої процедури 
виборів) із певним типом політичної системи, що існує в державі. Політичний 
вибір у новітню добу постав об’єктом вивчення політичної науки, яка 
запропонувала низку дослідницьких підходів до його сутності: соціологічний, 
соціально-психологічний, раціонально-поведінковий. Проблеми філософії 
політичного вибору в контексті його правової регуляції охоплюють інсти-
туційні, законодавчі, нормативно-правові проблеми здійснення політичного 
вибору. Різниця у вирішенні зазначених проблем у тоталітарних, автори-
тарних, демократичних політичних системах дає змогу визначати певну 
конфігурацію змістовності політичного вибору залежно від конкретних 
умов. Головними критеріями такої конфігурації постають правова культу-
ра і правовий менталітет, утвердження яких створює підґрунтя для функ-
ціонування інститутів правової держави. Поза межами правової регуляції 
політичний вибір втрачає реальну змістовність. 

Ключові слова: людина, політика, політичний вибір, світоглядні уста-
новки вибору, культура політичного вибору.

Gioane Iryna. Philosophy of legal support of political choice
For the determining the configuration of a content of the philosophy of political 

choice in the context of its legal regulation, it is necessary first of all to take in 
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consideration the direct connection of the phenomenon of political choice (and 
accordingly the procedure of elections) with a certain type of political system 
existing in the state. If the basis of the political structure of the state is totalitarianism 
or oligarchy, then the legal culture in it will be controlled and characterized by 
numerous violations of human rights and freedoms. The political choice in 
totalitarian systems is actually nullified as the elections become a tool for the 
realization of the domination of a certain political force, under the strict control of 
the party and state bodies. Accordingly, the opposition has no opportunity to 
participate in the elections and express their views. This eliminates the alternative 
as a necessary condition for real political choice. The dissident movements may 
become the most important manifestation of political choice, opposition to the ruling 
regime in a totalitarian society. The definition of theoretical and methodological 
foundations of study of the philosophy of political choice which involves a 
comprehensive description of this phenomenon is considered. Political choice in the 
modern age was the object of studying political science, which offered a number of 
research approaches to its essence: sociological, socio-psychological, rational-
behavioral. Problems of the philosophy of political choice in the context of its legal 
regulation cover the institutional, legislative, regulatory and legal problems of 
political choice. 

Key words: person, politics, political choice, challenging outlook statements, 
political culture choice.

На відміну від тоталітарних політичних систем в авторитар-
них політична опозиція має обмежені можливості для існування 
й артикуляції своїх поглядів. Опозиційні політичні партії здо-
бувають право на легальне існування. Контроль над політич-
ним вибором в авторитарних системах не є таким витонченим 
та досконалим, як при тоталітаризмі. Результати виборів, які не 
ставлять під сумнів підтримку прорежимної партії чи коаліції, 
водночас можуть засвідчувати різний рівень їх підтримки вибор-
цями. Відповідно варто зазначити, що, на думку Ю.Р. Шведа, «в 
авторитарних політичних системах політичне змагання біль-
шою мірою, ніж у тоталітарних, наближається до демократично-
го ідеалу, визначеного вільними виборами. Крім того, виборче 
право в авторитарних політичних системах реформується таким 
чином, щоб громадяни мали враження, що воно наближається 
до демократичних стандартів»1. 

Таким чином, конфігурація змістовності філософії політич-
ного вибору в контексті його правової регуляції в тоталітарних 
та авторитарних політичних системах має певні відмінності. 
Проте, як вважає М.А. Бучин, «спільним для них є та риса, що 



246 Держава і право � Випуск 86

в недемократичних політичних режимах інститут виборів пере-
творюється на формальність, необхідну для створення пози-
тивного іміджу влади як ліберальної структури та пропаганди 
демократичних устремлінь тоталітарних й авторитарних прави-
телів»2. 

Проблеми правового супроводу політичного вибору роз-
глядалися у дослідженнях сучасних учених – В. Андрущен-
ка, А. Абишевої, В. Бабкіна, О. Бабкіної, В. Беха, С. Бульбе-
нюк, В. Воронкової, М. Головатого, І. Кресіної, В. Корнієнка, 
Д. Леонтьєва, М. Михальченка, Р. Олексенко, П. Сліпець та ін.

За умов переходу суспільства до демократії відбувається осла-
блення репресивного механізму держави. При цьому миттєво 
відшукати адекватну заміну страху, що є психологічною опорою 
недемократичних режимів, виявляється досить складно. Внаслі-
док цього виникає проблемна ситуація: громадяни, втративши 
«священний острах» перед державою, починають досить кри-
тично ставитися й до державного апарату, і до встановлення ним 
правил поведінки. Звільнившись від остраху перед неминучістю 
покарання, громадяни починають порівнювати свою поведінку 
не із загальнозначущими правилами, закріпленими в нормах 
права, а з очікуваною вигодою. Як показано в роботі Є.Скрип-
ник, «за такої ситуації право втрачає свою загальну значущість 
і результативність. Відповідно посилюється правовий нігілізм, 
що являє собою масове невиконання правових норм, правове 
безкультур’я, відкидання або ігнорування права, правових цін-
ностей, зневажливе ставлення до правових традицій»3. 

Як зазначає Н.О. Волковицька, «найпоширенішими форма-
ми правового нігілізму є: недотримання і невиконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів; підміна закон-
ності політичною, ідеологічною чи прагматичною доцільністю; 
ототожнення права з фактичною доцільністю владних структур; 
відсутність поваги до суду»4. 

У царині політичного вибору своєрідним виявом позиції 
правового нігілізму, на нашу думку, постає абсентеїзм – бай-
дуже ставлення громадян до реалізації своїх політичних прав 
та обов’язків, що проявляється передусім в ухилянні від участі 
в голосуванні на виборах. На основі аналізу всіх чинників, які 
визначають рівень абсентеїзму, М. Бучин поділяє їх на чотири 
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групи: «суб’єктивні (вік, стать, рівень прибутків і соціальний 
статус, місце проживання, освіта, рівень політичної культури); 
об’єктивні (соціальні, економічні, політичні); кон’юнктурні 
(погодні умови, сімейні обставини, непередбачувані події); іні-
ціативні (цілеспрямований вплив окремих політичних сил на 
електорат з метою збільшення чи зменшення явки на виборах)»5. 

У демократичному суспільстві визначення адекватної конфі-
гурації змістовності філософії політичного вибору в контексті 
його правової регуляції передбачає необхідність подолання як 
правового нігілізму, так і абсентеїзму. Тим самим створюються 
умови для зростання правової культури, одним зі складників якої 
постає здатність до усвідомленого вибору. У зв’язку з цим важли-
ве місце у структурі демократичних механізмів політики посіда-
ють об’єктивні та суб’єктивні чинники, які здатні стимулювати 
свідомий політичний вибір громадян, що відповідатиме рівню їх 
політико-правової культури. Зокрема, В. Носков відзначає, що 
до них належать: «вагомість економічної кон’юнктури, на ґрунті 
якої розгортається політична виборча кампанія; динаміка соці-
альних настроїв, яким притаманне коливання протягом елек-
торальної кампанії; механізми розгортання кампанії, передусім 
орієнтовані на використання раціональних мотивів, але слід 
враховувати й емоційні імпульси; психологічні елементи вибор-
чої інженерії, що мають спиратися на образні креативні форми, 
мистецькі акції, зрозумілі гасла, яскраві символи; формуван-
ня позитивної харизми кандидатів – через уміння поводитися 
публічно, манеру спілкування, риторику, яскравість політичних 
промов і політичне рекламування «людських якостей»; тактика 
зваженого використання інформаційних технологій для веден-
ня політичної агітації, просування інформації, впливу на масову 
та індивідуальну свідомість виборців»6.

У демократичних політичних системах між виборами та 
демократією існує нерозривний зв’язок: поза виборами, поза 
відкритим змаганням соціальних сил і політичних груп за владу 
демократії як такої не існує. Правовий компонент політичного 
вибору, як показано у роботі М.І. Козюбри, дає змогу «підпоряд-
кувати неминучі при конструюванні виборчої системи елементи 
політичної доцільності та політичні чинники досягненню осно-
вної мети виборів – забезпечити виборцям вільне волевиявлен-
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ня, гарантувати їхні права і свободи»7. Тому, зокрема, до крите-
ріїв вибору виборчої системи останнім часом частіше додаються 
«правові критерії, серед яких на перше місце висувається забез-
печення дотримання основних принципів виборчого права»8, як 
стверджує Ю.Б. Ключковський. На нашу думку, будь-яка вибор-
ча система у демократичному суспільстві має бути підпорядко-
вана меті забезпечення демократичних принципів виборчого 
права.

Конкурентні вибори постають сутнісною рисою демократії 
і одним із критеріїв, що відрізняє демократичну конфігурацію 
змістовності політичного вибору. Уряд, що виникає в резуль-
таті загальних та вільних виборів, визнається як легітимний та 
демократичний. Як зазначає Ю.Р. Шведа, конкурентні вибори 
легітимізують політичну систему як «цілісність у двох аспектах: 
легітимізаційна формула, яка через процедуру виборів формує 
систему здійснення влади; легітимізація у сфері свідомості, яка 
стосується діяльності політичної системи, де джерелом політич-
ного лідерства є вільні вибори»9. 

На думку В. Співака, аналіз конфігурації змістовності філо-
софії політичного вибору в контексті його правової регуляції дає 
підстави дослідникам для виокремлення двох основних типів 
правової культури, приналежність до кожного з яких визнача-
ється специфікою функціонування політико-правової системи 
країни, особливостями національного політичного режиму, сво-
єрідністю правових традицій: «відкриті правові культури, які у 
своєму розвитку взаємодіють з іншими правовими культурами, 
сприймаючи, опрацьовуючи і закріплюючи для себе надбання 
інших правових традицій, що зумовлює універсалізацію націо-
нальних правових культур, поступове перетворення їх на демо-
кратичну правову культуру; закриті правові культури, які важче 
вступають у діалог з іншими правовими традиціями, обмежують 
сприйняття досягнень інших правових культур та стверджують 
власний правовий розвиток як єдино вірний і безпомилковий. 
Закриті правові культури характерні для більшості країн з авто-
ритарним і тоталітарним політичними режимами»10.

Для політичної культури демократичних країн характерне 
раціональне ставлення з боку суспільства й окремих громадян 
до політичної еліти і до влади в цілому. Демократичному полі-
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тичному устрою, що сформувався природнім шляхом, на думку 
О.В. Минькович-Слободяник, притаманні «високорозвинена 
правова культура, високий рівень правосвідомості, прагнення 
людей захищати надані їм права і свободи»11. На нашу думку, 
важливим показником такої ситуації постає усвідомлений полі-
тичний вибір суб’єкта.

Для визначення конфігурації змістовності філософії політич-
ного вибору в контексті його правової регуляції важливу роль 
відіграє характеристика правового менталітету, який відповідає 
певному типу правової культури. Правовий менталітет відобра-
жає сприйняття колективним суб’єктом політико-правових реа-
лій, процесів реформування і функціонування держави і права. 
Тому І.М. Коваль вважає, що зазначена ознака безпосередньо 
пов’язана з тим, які реалії політичного життя і в якому обсязі 
охоплені правовим менталітетом, адже від цього залежить «вза-
ємозв’язок правового і політичного менталітету. Політичний 
характер правового менталітету знаходить вияв у тому, що поряд 
з іншими сферами життя суспільства право регулює і політичну 
його складову»12. 

У процесі політичного вибору регулятивна функція правово-
го менталітету здійснюється за посередництва усвідомлених та 
неусвідомлених правових настанов і ціннісно-правових орієн-
тацій, синтезуючи інші джерела правової активності. Результа-
том такої регуляції постає «реакція людини, що знаходить вияв 
у правомірній або протиправній поведінці. І.М. Коваль наголо-
шує, що це дає змогу визначити роль правового менталітету як 
внутрішнього, особистісного механізму регулювання поведін-
ки (діяльності) індивідів»13. Такий механізм набуває особливої 
значущості в контексті правової регуляції політичного вибору, 
оскільки він забезпечує волевиявлення людини як суб’єкта пра-
восвідомості.

У сучасній правовій, політичній та соціологічній науках 
поведінка людини як суб’єкта політичного вибору розглядаєть-
ся передусім як особлива форма політичної активності або опо-
середкована політична дія. Вона є тією формою вияву політич-
ної поведінки громадян, що визначає їх правову компетенцію 
щодо делегування власних владних повноважень шляхом пер-
соніфікації засобами виборчого процесу. «Правова культура як 
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найбільш універсальний засіб реалізації соціально-політичних 
орієнтацій учасників виборчого процесу є результатом впливу 
на них цілої низки соціальних, економічних, політичних, пра-
вових, культурних чинників»14.

Збереження й удосконалення демократичної конфігурації 
змістовності філософії політичного вибору в контексті його 
правової регуляції значною мірою залежить від результатів пра-
восвідомого волевиявлення, активності та відповідальності гро-
мадян за реалізацію своїх конституційних прав. Підтримуємо 
думку В. Носкова, що «підвищення політико-правової культу-
ри суб’єктів політичного вибору передбачає: створення належ-
них умов для набуття широкими верствами населення знань 
законодавства про вибори, а також вміння застосовувати їх на 
практиці; сприяння підвищенню правосвідомості й активності 
виборців у сфері реалізації їх конституційних прав; запобігання 
порушенням законодавства про вибори у процесі його застосу-
вання; підвищення кваліфікації фахівців у сфері виборчого про-
цесу (зокрема, членів виборчих комісій); надання консультацій 
кандидатам, їх довіреним особам, політичним партіям, вибор-
чим блокам партій, їх уповноваженим особам у вдосконаленні 
ділових, організаторських навичок у роботі з виборцями, ЗМІ; 
надання методичної допомоги органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування щодо практичного застосу-
вання законодавства про вибори та референдуми»15.

У контексті правової регуляції політичного вибору актуалі-
зується і проблема підвищення електоральної культури. Зазна-
чене поняття охоплює досвід, знання, норми, навики людей, 
соціальних спільнот, політичних інститутів, пов’язані з участю у 
виборах органів влади. Відповідно електоральна культура вклю-
чає правові орієнтації, які визначають позиції громадян у полі-
тичному виборі. 

Електоральна культура, як вважає В.В. Бунь, має певні осо-
бливості (часову й територіальну «прив’язку», залежність від 
комунікативних каналів, своєрідну ритміку – тривалий час вона 
перебуває в латентному стані й актуалізується в періоди вибор-
чих кампаній). Вчений пропонує, що оскільки «електоральна 
культура перебуває у стані постійної трансформації, її удоско-
налення нерозривно пов’язане з питанням правової освіти. 
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Форми останньої можуть бути різними (“круглі столи», конфе-
ренції, семінари й тренінги, видання літератури), що має спри-
яти досягненню її загальної мети – піднесенню електоральної 
культури кожного виборця, а не конкретної групи людей»16.

Значний обсяг політики реалізується у формі права. Тому 
І.М. Коваль пропонує, що право може розглядатися як складова 
політики, яка виражається в законодавчій формі. «Сфера публіч-
ного права є тією цариною, де регулюються суспільні відносини 
політичного характеру, де норми права регулюють суспільні від-
носини в сфері державного і суспільно-політичного життя»17.

Право як порядок у соціумі одночасно є антиподом безла-
ду і хаосу. Як зазначає А. Козловський, «воно виражає об’єк-
тивну потребу суспільства у певному порядку самоорганізації. 
Об’єктивний характер зазначеної соціальної потреби породжує 
примусовий характер певного типу самоорганізації суспіль-
ства. Отже, нав’язувальний характер політичного ладу засвідчує 
силову природу права. Безсиле, безвладне право так само не є 
правом, як і ненормативна політична влада – не влада»18.

Саме праву належить одна із провідних ролей у забезпеченні 
стабільності і сталості функціонування політичної системи пра-
вової держави, важливою умовою розвитку якої постає синхроні-
зація розвитку права з динамікою соціально-політичного життя 
та економічних процесів у суспільстві. Сучасне розуміння сут-
ності правової держави характеризується певними загальними 
ознаками, до яких належать: закріплення у Конституції та інших 
законах основних прав людини; взаємна відповідальність особи 
і держави; наявність високої демократичної культури. Принци-
пове значення для функціонування правової держави має чіт-
кий поділ повноважень між гілками влади, а також юридична 
захищеність особи. Тільки у межах правової держави демокра-
тичні інститути здатні реалізувати повною мірою свій потенціал, 
зокрема у захисті приватного життя громадян, громадянського 
суспільства від формалізованих, політичних утворень соціуму. 
«Важливим джерелом стабільності демократичних інститутів є 
культура буття свободи, що характеризується відповідальністю, 
компетентністю, мобільністю громадян, їх здатністю ефектив-
но діяти за умови обмежених владних та економічних ресурсів, 
у ситуаціях ризику і спровокованих загроз»19. Правова регуляція 
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політичного вибору належить до умов, що гарантують дотри-
мання подібного стану.

Призначення правової держави полягає в створенні міцних 
юридичних передумов становлення і розвитку громадянсько-
го суспільства як сфери приватного, різноманітних об’єднань, 
громадських рухів і публічної комунікації. Наявність принципу 
верховенства права зумовлює взаємодію правової держави і гро-
мадянського суспільства як однакових за своєю природою сис-
тем соціально-політичного організму. 

Як слушно зауважує Г. Матвєєва, що взаємна відповідаль-
ність, партнерські відносини між громадянами та владою є 
оптимальним способом політико-правових взаємовідносин у 
правовій державі. Тому, на думку дослідника, «правовій держа-
ві має відповідати демократична система, де функціонує режим 
конституційного правління, діють розвинена і несуперечлива 
правова система, ефективна й незалежна судова влада, реаль-
ний розподіл функцій між різними гілками влади, механіз-
ми взаємоконтролю та взаємостримання»20. А.Х. Халитова, у 
свою чергу, вважає, що відповідно у процесі визначення зміс-
товності філософії політичного вибору «політологічний підхід 
не має протиставлятися правовому підходу, тим більше – його 
ігнорувати. Зазначені підходи характеризують два різні аспек-
ти в дослідженні політичного вибору і в своїй сукупності дають 
цілісне уявлення про його сутність»21.

Отже, визначення теоретико-методологічних засад дослі-
дження філософії політичного вибору передбачає всебічну 
характеристику цього феномена. У новітню добу політичний 
вибір постав об’єктом вивчення політичної науки, яка запро-
понувала низку дослідницьких підходів до його сутності: соці-
ологічний, соціально-психологічний, раціонально-поведінко-
вий. Найбільшого поширення в сучасному філософсько-полі-
тологічному дискурсі набула теорія раціонального вибору, що, 
однак, не зупиняє подальшого дослідження феномена політич-
ного вибору. 

Різні моделі політичного вибору дають змогу детально про-
стежити його зміст, форми, типи, а також визначити головні 
аспекти дослідження процесу політичного вибору, до яких нале-
жать філософський, естетичний, соціологічний, психологічний, 
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правовий. Необхідність їх комплексного розгляду зумовлена 
своєрідністю політичного вибору як феномена суб’єктно-об’єк-
тного ряду.

Проблеми філософії політичного вибору в контексті його 
правової регуляції охоплюють інституційні, законодавчі, норма-
тивно-правові проблеми здійснення політичного вибору. Різни-
ця у вирішенні зазначених проблем у тоталітарних, авторитар-
них, демократичних політичних системах дає змогу визначати 
певну конфігурацію змістовності політичного вибору залежно 
від конкретних умов. Головними критеріями такої конфігурації 
постають правова культура і правовий менталітет, утвердження 
яких створює підґрунтя для функціонування інститутів правової 
держави. Можна стверджувати, що поза межами правової регу-
ляції політичний вибір втрачає реальну змістовність. 
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Gioane Iryna. Philosophy of legal support of political choice
For the determining the configuration of a content of the philosophy of 

political choice in the context of its legal regulation, it is necessary first of all to 
take in consideration the direct connection of the phenomenon of political 
choice (and accordingly the procedure of elections) with a certain type of 
political system existing in the state. If the basis of the political structure of the 
state is totalitarianism or oligarchy, then the legal culture in it will be controlled 
and characterized by numerous violations of human rights and freedoms. The 
political choice in totalitarian systems is actually nullified as the elections 
become a tool for the realization of the domination of a certain political force, 
under the strict control of the party and state bodies. Accordingly, the 
opposition has no opportunity to participate in the elections and express their 
views. This eliminates the alternative as a necessary condition for real political 
choice. The dissident movements may become the most important manifestation 
of political choice, opposition to the ruling regime in a totalitarian society. The 
definition of theoretical and methodological foundations of study of the 
philosophy of political choice which involves a comprehensive description of 
this phenomenon is considered. Political choice in the modern age was the 
object of studying political science, which offered a number of research 
approaches to its essence: sociological, socio-psychological, rational-
behavioral. Problems of the philosophy of political choice in the context of its 
legal regulation cover the institutional, legislative, regulatory and legal problems 
of political choice. The difference in the solution of these problems in 
totalitarian, authoritarian, democratic, and political systems makes it possible 
to determine a certain configuration of the content of a political choice, 
depending on the specific conditions. The main criteria of such configuration 
are the legal culture and legal mentality, the establishment of which forms the 
basis for the functioning of the constitutional state institutions. One can be 
affirmed that beyond the limits of legal regulation, the political choice loses the 
real meaning and meaningfulness. Analysis of recent research and publications. 
Today the problems of political choice legal support are described in studies of 
following modern scientists: V. Andrushchenko, A. Abysheva, V. Babkin, 
O. Babkina, V. Bekh, S. Bulbeniuk, V. Voronkova, M. Holovatyi, I. Kresina, 
V. Korniienko, D. Leontiev, M. Mykhalchenko, R. Oleksenko, P. Slipets, etc. 
The main purpose of the study is to investigate the configuration of the content-
richness of the political choice philosophy in the context of its legal regulation. 
It should be noted that the solution of this scientific problem in such a 
formulation has never been implemented and is currently under development. 
The purpose of scientific research is to conceptualize the phenomenon of the 
philosophy of the political choice legal support in contemporary time. The 
purpose of the study is the philosophical comprehension of the political choices 
legal support in the everyday life realities, detection of gaps and providing 
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practical guidance on how to solve them. The study object is the philosophical 
reflection of the political choice legal support. The study subject is the problems 
of the political choice philosophy in the context of its legal regulation, covering 
the institutional, legislative, regulatory problems of political choice making. 
The methodology of the study is a system of general scientific and general 
complementary research methods. It was used the method of systematic and 
deductive analysis, structural-functional, historical and comparative analysis, 
etc. The problems of the political choice philosophy in the context of its legal 
regulation cover institutional, legislative, regulatory and legal problems of 
political choice making. The difference between solving these problems in 
totalitarian, authoritarian, democratic political systems allows determining a 
certain configuration of the political choice content-richness, depending on the 
specific conditions. The main criteria for such a configuration are the legal 
culture and legal mentality, the approval of which creates the basis for the 
functioning of the constitutional state institutions. It can be affirmed that 
outside of legal regulation, political choices lose real content-richness.

Key words: person, politics, political choice, challenging outlook statements, 
political culture choice.
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Доведено, що високий рівень політизації державної служби має негатив-
ний вплив на ефективність використання коштів структурних фондів 
Євросоюзу в нових державах-членах та ускладнює досягнення спільних цілей 
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У контексті євроінтеграційного курсу України особливе зна-
чення має аналіз досвіду постсоціалістичних країн щодо вико-
ристання можливостей, які дає Євросоюз для нових членів для 
уникнення їх помилок. Для вимірювання успіху держав-членів 
у реалізації політики згуртованості, на яку виділяється значна 
частка бюджету Євросоюзу, низка дослідників використовує 
показник здатності використання структурних фондів Союзу, 
так звану абсорбцію1. Для отримання коштів із бюджету ЄС кра-
їна повинна відповідати низці формальних вимог, застосовувати 
правила Союзу в ході реалізації затверджених проектів і забез-
печувати дотримання цих правил бенефеціаріями. Очевидно, 
що абсорбція не завжди означає, що кошти використовують-
ся ефективно або що вони сприяють досягненню поставлених 
цілей. Однак цей показник свідчить: 1) кошти ЄС витрачаються 
на проекти, що мають за мету реалізацію пріоритетів ЄС; 2) про-
екти розроблені й виконуються бенефіціаріями в державах-чле-
нах; 3) управління ними здійснюється згідно з приписами та 
процедурами ЄС.

Однак 15 років перебування країн Центрально-Східної Євро-
пи (ЦСЄ) в Євросоюзі свідчать, що далеко не всі вони демон-
струють здатність до ефективного використання коштів Союзу. 
Більше того, останнім часом з’явилися приклади того, що 
кошти єврофондів використовувалися для задоволення приват-
них інтересів політиків. Яскравий приклад –прем’єр-міністр 
Чехії А. Бабиш, якого звинувачують у використанні субсидій 
Євросоюзу на суму близько 2 млн євро на користь агрохолдингу 
Agrofert, котрим він одноосібно володів до 2017 року. 

Вплив політизації державної служби у країнах ЦСЄ на здат-
ність до абсорбції відзначалася низкою вчених, однак безпосе-
редньо майже не досліджувалася. Деякі дослідники вказують на 
надмірну партійну політизацію імплементаційних структур ЄС 
після переконливої перемоги партії В. Орбана Фідеш в Угор-
щині у 2010 році. Ці зміни включали кадрові перестановки «не 
лише у вищих ешелонах державного апарату, але також управ-
лінців на рівні департаментів та управлінь, змушуючи Європей-
ську Комісію критикувати таку реструктуризацію, вказуючи на 
потенційні недоліки, що можуть вплинути на абсорбційну здат-
ність Національного агентства розвитку»2. У свою чергу, поль-
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ський дослідник К. Олейнічак вважає, що національна систе-
ма реалізації проектів за підтримки Євросоюзу теж страждала 
від нестабільності на рівні міністерств3. З огляду на часті зміни 
чиновники зосереджувалися насамперед на поточних справах, а 
не маючи певності у своєму найближчому майбутньому, не ціка-
вилися плануванням діяльності поза межами циклу політики. 
Більше того, регулярні зміни службовців на рівні воєводств при-
звели до великої плинності кадрів4. 

Іншими словами, політизація знижує адміністративну здат-
ність та негативно впливає на абсорбційну спроможність держа-
ви через постійні перестановки державних службовців за підсум-
ками парламентських виборів. Так, Н.-К. Сурубару відзначає, 
що у Болгарії та Румунії політична стабільність мала вирішаль-
не значення для процесу абсорбції5, який значно покращився 
у період правління стабільного уряду, що сприяло зменшенню 
кадрових перестановок, як це було під час перебування при владі 
президентів Болгарії Б. Борисова та Румунії В. Понта. Однак 
коли змінилася правляча політична сила, то кадрові перестанов-
ки відбулися не лише на вищому рівні державного управління, а 
й серед управлінців середньої ланки6. 

Негативний вплив політизації державної служби проявляєть-
ся і в тому, що далеко не завжди економічні міркування і потре-
би конкретних територій беруться до уваги при відборі проектів 
на фінансування з фондів ЄС7, а при розподілі коштів перевага 
віддається приватним інтересам. Цьому до певної міри сприяє 
і нечіткість формулювань пріоритетів політики Євросоюзу, що 
дає можливість для маневру владним політичним партіям у ході 
реалізації проектів8. Хоча політизований підхід до розподілу 
фондів не порушує правил видатків ЄС, але дає змогу підтрима-
ти підприємців і опосередковано виборців у регіонах, лояльних 
до певної політичної сили. Свідчення впливу партійних префе-
ренцій на розподіл фондів ЄС дають нові держави-члени. Так, у 
Латвії та Болгарії фінанси структурних фондів ЄС спрямовува-
лися до тих регіонів, де правлячі політичні партії отримали най-
більше голосів на останніх парламентських виборах9. 

Причини високої політизації політико-адміністративних 
процесів можна знайти у соціалістичній спадщині нових дер-
жав-членів ЄС. Збереження її високого рівня після руйнування 
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однопартійної системи в країнах соцтабору пояснюється, в тому 
числі, й низьким рівнем довіри між політичними суперниками 
по обидва боки лінії режимного поділу: між комуністичною пар-
тією та демократичною опозицією. У країнах, де керівництво 
компартії здійснювало контрольований перехід до демократії, 
високий рівень політизації зберігався на перших етапах транзит-
ного процесу, оскільки підстави для зміни кадрів, призначених з 
урахуванням політичних критеріїв, були відсутні. Якщо ж анти-
комуністична опозиція перемагала на вільних виборах, то вони 
насамперед відстороняли від влади високопосадовців, яких вва-
жали політично неблагонадійними і некомпетентними в умовах 
ринку. Тобто зміна панівної верхівки призвела до масштабних 
змін серед державних службовців. Водночас продемократичні 
сили не могли одразу змінити усіх високих посадовців і були 
зацікавлені у підтриманні керованості суспільно-економічних 
процесів, тому й не наполягали на прийнятті жорсткого зако-
ну про державну службу, який би заборонив кадрові зміни у 
майбутньому і гарантував би стабільність роботи державних 
чиновників10. 

Домогтися законодавчого закріплення деполітизації держав-
ної служби можна було лише у випадку договірного переходу 
до демократії. У ході переговорів «за круглим столом» демокра-
тична опозиція отримувала інформацію про інтереси та наміри 
партноменклатури на державній службі, знаходила союзників 
серед так званих «поміркованих комуністів», що сприяло збіль-
шенню довіри між сторонами. Зміцненню довіри також сприяла 
обмежена кількість учасників таких переговорів. Деполітиза-
ція державної служби формально не закріплювалася до почат-
ку 2000-х років11, але навіть у випадку прийняття відповідних 
законів про державну службу їх вплив був незначним, оскільки 
до них постійно вносилися зміни або вони стосувалися віднос-
но невеликої групи людей, які працювали в органах державної 
влади12. 

Довіра між політичними акторами також є результатом дос-
віду співробітництва, зазвичай у рамках парламентських коалі-
цій. Однак його важко було отримати у більшості країн ЦСЄ, 
оскільки партійна система ще тривалий час залишалася сильно 
поляризованою. У перші роки демократизації партійна конку-
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ренція зводилася до протистояння між комуністичною партією 
та її наступниками (соціалістичними, соціал-демократични-
ми партіями) та продемократичною опозицією. Саме за таким 
принципом було сформовані 86% коаліцій, утворених у регіо-
ні протягом першого десятиліття13. У результаті політичні пар-
тії розглядали представників протилежного табору як ворогів, 
а не конкурентів, і відмовлялися від будь-яких форм співпраці 
для реалізації спільних цілей. Згодом ця відмінність між парті-
ями втратила свою актуальність і змінилася іншими критеріями 
поділу політичної арени, які породжували не менш запеклі полі-
тичні баталії. 

У підсумку високий рівень недовіри та неспроможність, як 
політичних сил, погодитися на деполітизацію державної служ-
би одразу після падіння соціалістичного режиму сприяло про-
довженню практики політизації. Оскільки партійна система 
залишалася високополяризованою у більшості регіону, а сту-
пінь довіри між партіями був досить низьким, то тривалий час 
закон про деполітизацію державної служби не приймався і лише 
перспектива членства в Євросоюзі змусила держави-кандидати 
рухатися у цьому напрямі, але у деяких країнах, наприклад Чехії, 
яка провела люстрацію чиновників в 1991 році, такий закон так 
і не було прийнято. 

Другий чинник, що зумовив збереження високого рівня полі-
тизації державної служби в країнах ЦСЄ, дотичний до першого і 
полягає в особливостях партійного будівництва у регіоні. Після 
падіння соціалістичного режиму лише колишня комуністична 
партія ввійшла в нову епоху з розвиненою партійною організа-
цією, а громадсько-політичні організації мали братися за процес 
партійного будівництва фактично з нуля. Новим партіям браку-
вало розвиненої організаційної структури, на яку б вони могли 
покластися, через відсутність умов для створення масових полі-
тичних партій на основі класового поділу суспільства, як це було 
свого часу в країнах Західної Європи. 

Понад те, політичні партії у постсоціалістичних країнах 
майже одразу дістали можливість отримати посади в органах 
виконавчої влади, що для багатьох партій Західної Європи в 
ХХ ст. зазвичай було завершальною стадією у тривалому процесі 
організаційного розвитку14. Іншими словами, якщо старі масові 
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партії Західної Європи були зацікавлені у розбудові розгалуже-
ної організаційної структури для отримання влади, то постсо-
ціалістичні партії не мали таких стимулів для партійного будів-
ництва і досить легко отримали доступ до процесу прийняття 
політичних рішень без підтримки добре організованого сегмен-
та суспільства. Відповідно партії регіону, позбавлені можливості 
отримувати необхідні ресурси з боку своїх членів або громадян, 
змушені були у випадку перемоги на виборах розраховуватися зі 
своїми прихильниками ресурсами держави або ж працевлашту-
ванням на державній службі15. 

До того ж високий рівень політизації державної служби за 
часів соціалізму та пам’ять про неефективні та громіздкі органи 
державної влади значною мірою ослабила легітимність держави, 
що полегшило процес звільнення старих і призначення нових 
кадрів, оскільки політики отримали народний мандат на рефор-
мування держави. Як результат поєднання цих чинників у дея-
ких країнах ЦСЄ кількість державних чиновників збільшилася 
вдвічі (Словенія, Литва, Польща), а у деяких навіть вчетверо 
(Латвія, Чехія, Болгарія) протягом перших десяти років демо-
кратизації16. При цьому важливо зазначити, що із збільшенням 
кількості чиновників рівень їх компетентності не підвищувався, 
а навіть знижувався17. 

Висока виборча волатильність протягом першого десятиліття 
транзиту також мала негативний вплив на процес деполітизації 
державної служби, оскільки низький рівень партійної лояль-
ності, високі шанси на перемогу нових партій призводили до 
того, що потреба у державних посадах як винагороді для своїх 
прихильників не могла бути повністю задоволена. 

Отже, аналіз досвіду використання країнами ЦСЄ можливо-
стей, які надає членство в Євросоюзі, засвідчив, що вони не тіль-
ки відкривають нові можливості, а й до певної міри сприяють 
закріпленню негативних тенденцій, зокрема політизації дер-
жавної служби, про що свідчить показник абсорбції. У молодих 
демократіях панівні партії не лише експлуатують наявні держав-
ні ресурси для зміцнення своїх позицій, а й спрямовують кошти 
структурних фондів Євросоюзу до найбільш лояльних регіонів 
країни. Висока політизація управлінських процесів у державах 
регіону пояснюється соціалістичною спадщиною та особливос-
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тями формування партійної системи, що робить партії залежни-
ми насамперед від наближеності до центру влади, а не від вибор-
ців. Як засвідчили результати останніх парламентських виборів 
в Україні зберігається високий рівень виборчої волатильності, 
що сприяє політизації державної служби та у майбутньому нега-
тивно впливатиме на якість державного управління та ефектив-
ність використання допомоги Євросоюзу. 
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Bereza Anatolij. The politicization of the civil service and its impact on the 
absorbation capacity of the EU funds in Central and Eastern Europe

A high level of politicization of the civil service has a negative impact on the 
absorbation capacity of the eU funds in Central and eastern europe and 
impedes achieving the common goals of european policy. Two factors have 
been identified and analyzed that contribute to the preservation and even 
strengthening of this phenomenon: the socialist heritage and the peculiarities of 
the party system formation.

An analysis of the experience of the usage the eU structural funds by the 
Cee countries shows that they not only open up new opportunities, but also to 
some extent contribute to the strengthening negative trends, in particular the 
politicization of the civil service. In young democracies, dominant parties not 
only exploit existing state resources to strengthen their positions, but also 
channel eU structural funds to the most loyal regions of the country. The 
reasons for the high politicization of the administrative processes in the 
countries of the region are explained by the socialist heritage (communist party 
system) and the peculiarities of the party system formation, which makes the 
parties dependent primarily on the proximity to the center of power rather than 
the voters. As evidenced by the results of the recent parliamentary elections, a 
high level of electoral volatility persists in Ukraine, which contributes to the 
politicization of the civil service and in the future will adversely affect the 
quality of public administration and the effectiveness of the use of eU 
assistance.

Key words: european integration, absorption, civil service, political party, 
democratization, public administration.
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СЕПАРАТИЗМ В УКРАЇНІ:  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ1

Розглядаються передумови сепартизму як складного соціально-політич-
ного явища, що потребує аналізу суміжних питань, пов’язаних з соціаль-
но-економічною та політичною сферами життєдіяльності суспільства. 
Звертається увага на руйнування особистості під впливом ідей протолібе-
ралізму та проблеми відчуження й ідентифікації громадян України під тис-
ком економічних проблем. Розкрито роль мовної культури й єдності інфор-
маційного простору в протистоянні внутрішнім і зовнішнім загрозам єдно-
сті країни та вплив Російської Федерації на процеси сепаратизації у півден-
но-східному регіоні України. 

Ключові слова: сепаратизм, відчуження, ідентифікація, конфлікт інте-
ресів, «м’яка сила».

Grubov Volodymyr. Separatism in Ukraine: socio-economic and political 
background

The background of the phenomenon of separatism in Ukraine are examined as 
a complex socio-political phenomenon, the disclosure of which requires analysis of 
related issues that are associated with the socio-economic and political spheres of 
society. Attention is paid to the destruction of the human personality under the 
influence of the ideas of proto-liberalism and the problem of alienation and 
identification of Ukrainian citizens under the pressure of economic problems. The 
role of language culture and the unity of the information space in confronting the 
internal and external challenges of the unity of the country and the influence of the 
Russian Federation on the processes of separatization in the Southeastern region of 
Ukraine are revealed.

Key words: separatism, alienation, identification, conflict of interest, soft 
power.

У новітній історії України сепаратизм заявив про себе у най-
небезпечніших наслідках політичного протистояння політичної 
та економічної еліт, наслідком чого стали втрата центральною 
владою контролю над частиною території країни і загроза суве-
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ренітету з боку терористичних угруповань. Підсумками п’яти 
років війни на сході стали суперечливі Мінські Угоди (2015), 
створення двох квазідержав – «ДНР» та «ЛНР», які підтриму-
ються Росією і млявий політичний процес щодо врегулювання 
конфлікту ї нормандському форматі. Негативу до такої полі-
тичної реальності додає і стримана реакція європейської і світо-
вої спільноти щодо територіальної цілісності України, яку одні 
політики пов’язують з гібридною війною Росії, а інші – з грома-
дянським конфліктом. 

Як показали події останніх років, міжнародні зусилля Києва 
вивести конфлікт із Росією і зовнішній фактор «сепаратизації» 
країни на рівень солідаризації дій європейської спільноти теж 
виявилися неефективними. Лейтмотив поведінки європейців 
полягає у тому, що починаючи з 2016 року Європа занурилася у 
свої внутрішні проблеми, окремі з яких пов’язані зі співпрацею 
з Москвою. Насамперед європейців хвилюють наслідки Brexit, 
невщухаючий потік біженців з Північної Африки і Близького 
Сходу, забезпечення власної енергетичної безпеки («Північний 
потік-2», «Турецький потік») як умови конкурентоспроможно-
сті на світових ринках. 

Саміт G-20, що відбувся 28-29 червня 2019 року в Осаці (Япо-
нія), теж засвідчив, що українське питання лідери світової полі-
тики у форматі «двосторонніх зустрічей» можуть обговорювати і 
без України1. У підсумку – особисті враження від короткої роз-
мови і подальші дії лідерів країн означають набагато більше, ніж 
про це сповіщають офіційні прес-релізи. Прикладом такого під-
ходу може бути зустріч Президента США Д. Трампа з президен-
том Російської Федерації В. Путіним на площадці форуму. Роз-
мова відбулася, незважаючи на те, що відносини між країнами 
«гірші, ніж має бути». 

З одного боку, це свідчить, що сепаратизм і зовнішні втручан-
ня у його стимулюванні є надто делікатними питаннями великої 
політики, а з іншого –що, незважаючи на риторику взаємних 
звинувачень великими державами один одного урізних «гріхах», 
кожна з них має свою історію. Якщо сьогодні відносно Росії це є 
Україна, то відносно США і окремих країн Європейського Союзу 
останнім прикладом є Сербська країна (1995) і Косово (1999). 
В обох випадках подвійні стандарти у міжнародній політиці, для 
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пересічних громадян, означали трагедію сотень тисяч людей, а 
для політиків – черговий геополітичний проект як відображен-
ня проміжних цілей у стратегії глобального лідерства. Пригадай-
мо працю З. Бжезінського «Велика шахівниця» і погляди автора 
на Україну щодо її ролі в європейській і світовій геополітиці2. Це 
дає підстави висловити думку, що проблему сепаратизму та його 
наслідків як політичну даність сучасного етапу державотворен-
ня в Україні влада повинна вирішувати сама. Для цього є між-
народний досвід (як це робить уряд Великобританії протягом 
останніх 20 років), але для цього потрібна і політична воля всіх 
політичних сил та громадянського сектора України. Але, перш 
ніж братися за цю проблему, треба зрозуміти її ідейну сутність. 

Аналіз останніх джерел та публікацій, пов’язаних з пробле-
мою сепаратизму, дає досить широкий спектр наукових пошуків 
щодо розуміння причин і наслідків цього явища. Про це свід-
чать праці В. Горенкіна, Т. Гурра, В. Дівак, Т. Ісакової, І. Кресі-
ної, К. Литвиненко, Л. Нагорної, І. Оніщенко, Ю. Римаренка, 
В. Тишкова, О. Цебенко та інших авторів, які феномен сепа-
ратизму розглянули у політичному, філософському, історично-
му, релігійному, культурному, інформаційному, бепековому та 
інших аспектах. Однак проблема передумов сепаратизму в Укра-
їні як наслідку прорахунків у політиці державного будівництва 
висвітлена ще недостатньо. 

У даному дослідженні були використані такі наукові методи: 
контент-аналіз – для уточнення змісту і відмінностей у поглядах 
на роль мови у формуванні національної ідентичності та сти-
мулюванні сепаратистських настроїв; статистичний – для оцін-
ки даних щодо рівня життя населення України і поглиблення 
дезінтеграційних процесів між регіонами країни; компаратив-
ний – для уточнення особливостей діяльності сепаратистських 
організацій у південно-східному регіоні України та діалектич-
ний – для виявлення економічних і політичних суперечностей 
між центром і регіонами, у соціальній і гуманітарній політиці 
держави. 

У політичній науці сепаратизм пов’язується з організованим 
суспільно-політичним рухом, метою якого є створення автоно-
мії у складі держави або виокремлення частки території в окреме 
державне утворення3. На відсутність або рівень сепаратистських 
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настроїв у суспільстві, як правило, впливають різнопланові фак-
тори, головними з яких вважаються національно-визвольні, 
історико-культурні, економічні й політичні. Кожен із них відо-
бражає певні сфери життєдіяльності суспільства і ступінь взає-
модії/конфліктності інтересів конкуруючих соціальних груп, які 
прагнуть заявити про себе через політику (економічну, освітню, 
культурну, соціальну, національну, інформаційну тощо) і струк-
тури громадянського суспільства. І у першому, і у другому випад-
ках зміст політики і настроїв у суспільстві формулює еліта, яка 
виступає основним чинником усіх політичних процесів – від 
державотворення до децентралізації і сепаратизму. В сучасних 
поліетнічних країнах саме еліта формулює національно-куль-
турну проблематику і доносить її контент до свідомості соціуму. 
Таку логіку сепаратизму ми сьогодні спостерігаємо як у Велико-
британії, Іспанії, так і в Італії і Канаді.

Проблема сепаратизму в Україні дещо відрізняється, має свої 
особливості, а головне – створена штучно. З одного боку, тут 
присутня безвідповідальна поведінка еліти і відповідна політика 
державного будівництва протягом тривалого часу, а з іншого – 
фактор втручання Росії, яка стратегічні помилки влади тран-
сформувала у неприродну для України реальність під назвою 
«сепаратизм». 

Перш ніж розглянути першу складову питання – соціаль-
но-економічні передумови сепаратизму, зробимо декілька важ-
ливих зауважень щодо ідеологічного забарвлення проблеми. Це 
дасть нам змогу прояснити її сутність. 

Вибір українською елітою і політичним керівництвом дер-
жави демократичного шляху розвитку означав прийняття пра-
вил гри ринкового суспільства, яке побудовано на цінностях 
лібералізму, де слово «всі» жодним чином не є синонімом слова 
«кожен». Починаючи з1990-х років український соціум опинив-
ся у полоні ідей протолібералізму (лібералізму XVIII – XIX сто-
літь), вищими цінностями якого були свобода та особисте зба-
гачення, накопичення матеріальних благ. У межах такої соціаль-
ної парадигми вільний індивід досягав успіху у власний спосіб і 
відповідно до своїх інтересів та моральних орієнтирів. Хибність 
такого виміру свободи, вільної людини і принципу побудови 
вільного суспільства європейські демократи стали усвідомлю-
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вати лиши за підсумками двох світових війн. Адже агресивне 
збагачення було визнано асоціальним явищем, яке руйнує осо-
бистість, суспільство та державу. Звідси безкомпромісна бороть-
ба з ним була проголошена головним завданням демократичної 
держави. 

Замість цінностей протолібералізму європейські ліберали 
нової хвилі запропонували «гармонію відносин» як синтетичну 
категорію нової етики демократичного суспільства. У Дж. Дьюі 
і Г. Гобхауса це «взаємопов’язаність інтересів особистості, 
суспільства і держави»4, у Дж. Роджеро – «демократично орга-
нізована асоціація націй»5, у Е. Трьольча – «реалізація особи-
стого «Я» через служіння суспільству і державі»6, у Л. Мізеса –
завжди «розумна (моральна) дія»7, яка співзвучна Кантівському 
«категоричному імперативу». Зміна психології окремої людини 
на основі нової суспільної моралі, на думку лібералів, повинна 
призвести до гуманізації держави і встановлення в суспільстві 
більш справедливих відносин. Роздуми вищезгаданих авторів 
узагальнив Г. Самуель. На його думку, «моральний закон вчить, 
що мета держави – посильно допомагати людям жити краще, 
а політика, заснована на цій теорії, будується на міцній засаді 
морального закону: коріння дерева лібералізму живляться ети-
кою»8. Тобто ліберальні демократи зробили ставку на нову свідо-
мість ринкової людини і спробу підвести ідеологічне підґрунтя 
під «соціальну державу», яка б об’єднала всіх громадян у врів-
новажену громаду. Це було своєрідним сигналом суспільству й 
урядовим структурам, що ігнорування вад природи економічної 
людини доби класичного лібералізму приховує головний чин-
ник дезінтеграційних процесів. І з цією небезпекою треба боро-
тися. В Україні такий шлях у досягненні громадянського миру і 
стабільності закріплено в статті 1 Конституції, яка проголошує 
Україну соціальною державою. 

На жаль, вади ринкового суспільства і ринкової моралі для 
більшості національної еліти і керівництва країни набрали 
форми реальних загроз національній безпеці лише у Концеп-
ції (основах державної політики) національної безпеки Украї-
ни 1997 року9. Наявність сепаратистських тенденцій в окремих 
регіонах та у певних політичних сил; відсутність ефективних 
механізмів забезпечення законності, правопорядку, боротьби із 
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злочинністю, особливо її організованими формами, і терориз-
мом; криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур; 
інформаційна експансія з боку інших держав; суспільно-полі-
тичне протистояння окремих соціальних верств населення та 
регіонів України; тенденції моральної та духовної деградації в 
суспільстві10, як це зафіксовано у документі, стали нормою життя 
не тільки 1990-х, але й визначають ризиковий вектор соціальної 
та політичної турбулентності й на сучасному етапі державного 
будівництва. 

Як і за попередніх часів, сьогодні у країні найбільш чутливою 
сферою суспільних відносин є соціально-економічні відносини 
і ризики національної єдності. Йдеться про кричущу соціаль-
ну нерівність, сутність якої полягає у відмінності між рівнями 
доходів, що, у свою чергу, спричиняє нерівність доступу до соці-
альних благ (освіта, медичні послуги, житло), ресурсів (фінан-
сових, інформаційних тощо) та можливостей щодо реалізації 
людиною своїх потреб та особистого розвитку. Особливу загрозу 
для суспільства становить їх комбінація. На думку авторів моно-
графії «Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу» 
(2012), «саме внаслідок кумулятивного впливу формуються такі 
вкрай негативні і загрозливі для національної безпеки явища, як 
відсторонення окремих груп населення від суспільного життя, 
поляризація і маргіналізація суспільства…Ризик відсторонення 
від суспільного життя найбільшою мірою притаманний меш-
канцям віддалених населених пунктів, соціально вразливим вер-
ствам населення, окремим групам іммігрантів, безхатченкам»11. 
Поєднання ефекту кумулятивного впливу з радикальними ідея-
ми породжує більш небезпечні явища – сепаратизм і тероризм, 
а можливості Internet комунікації, за певних умов, доводять це 
поєднання до соціального вибуху. 

Порівняно з 1990-ми роками, коли ліберальна модель еко-
номічного розвитку демонструвала всю свою суперечливість, 
а іноді й відверту злочинність, сучасна Україна виглядає дещо 
інакшою. Але її минуле і сьогодення пов’язує характерна і надто 
небезпечна річ – абсолютна влада національної олігархії, яка 
турбується виключно про свої інтереси. Це спонукало голо-
ву Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі висловити 
думку, що «після певного рівня соціальної нерівності неможли-
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во досягти стійкого зростання. У країні рівень нерівності просто 
неприйнятний. Ви не можете бути державою, де більшість насе-
лення намагається вижити на менш як $ 200, коли у вас сотні 
Porsche, Ferrari, Lamborghini на вулицях». Причина таких проце-
сів, за Мінгареллі, у тому, що «багато хто з українців ультралібе-
рали». «Я – ні», – сказав він12. 

Враховуючи те, що джерелом задоволення потреб пересічної 
людини є її праця і відповідний грошовий еквівалент у вигляді 
заробітної плати (активами вона не володіє), звернемо увагу на 
рівень її фінансового самопочуття та стан її відчуження й само-
ідентифікації, які у феномені сепаратизму відіграють неабияку 
роль. Різноманітні дані за останні 5 років фактично відобража-
ють тривалий національний тренд: фінансово-економічні про-
блеми загострюються, але вони стосуються не всіх. У державі 
скрутно, але погано лише тим, хто живе чесною працею. 

Аналіз розподілу населення України за рівнем доходів у 
2015 році показав, що переважна більшість (81.1%) отримувала 
доходи від 1200 до 3360 грн. Отже, український середній клас – 
це населення із середнім рівнем доходу 2240 грн., що еквівалент-
но $ 93 США (за курсом долара на кінець 2015 року). За стандар-
тами ООН, якщо людина витрачає в день на проживання менше 
$ 5, що становить на місяць близько $ 150, або 3600 грн., то вона 
вважається бідною. Відповідно рівень бідності в Україні переви-
щує 86,9% (плюс частина населення з низькими доходами 5.8%). 
Це дало підстави ООН констатувати, що понад 80% населення 
країни живуть за межею бідності, а прожитковий мінімум у кра-
їні наближається до межі бідності африканських країн. Тобто 
Україна знову опинилася у1990-х. У 2012 році цей показник ста-
новив 15%13. Зрозуміло, що на показник цього часу впливав курс 
долара та стабільні споживчі ціни на основні продукти, товари і 
послуги.

Стрімка зміна структури фінансових витрат українських 
сімей відбулася з початком військової фази конфлікту на Дон-
басі. У 2015 році вона виглядала так: на продукти харчування 
витрачалося 53,1%, а на товари непродовольчої групи і кому-
нальні послуги 36,5%. Витрати на підтримання здоров’я й осві-
ту становили відповідно 3,7% і 1,1 %. В оцінках якості життя це 
найнижчі показники серед країн Європи. 
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Неабиякий інтерес для виміру рівня бідності в Україні стано-
вить коефіцієнт Джині, який описує кількісну нерівність серед 
груп населення. Він відображає співвідношення доходів вищої 
децильної групи населення (10% найбагатших) до нижчої (10% 
найбідніших). У 2014 році у країні 10% найбагатших сімей зосе-
редили в своїх руках 22% ВВП, що свідчить про концентрацію 
влади в руках багатіїв14. До світового рейтингу американсько-
го журналу Forbes за 2016 рік потрапили п’ять українських біз-
несменів, загальна сума статків яких оцінюється в $ 7,1 млрд., 
що становить 12,35% ВВП країни. Це дало підстави експертам 
визначити, що співвідношення доходів 10% найбагатших і 10% 
найбідніших українців з урахуванням тіньових доходів переви-
щує 40 разів. Зазначимо, що, за різними підрахунками, тіньо-
вий сектор економіки країни становить 50-60% від загального  
об сягу15. 

Негативні наслідки такої високої диференціації доходів про-
явилися у короткостроковій і віддаленій перспективі. У першо-
му випадку йдеться про неспроможність біднішого прошарку 
населення отримати якісну освіту, медичну допомогу, покра-
щити умови проживання тощо, а у другому – про стан саморе-
алізації людини у конкурентному середовищі протягом життя. 
Положення «неконкурентних працівників» погіршила і міжпро-
фесійна диференціація у сфері занятості, яка означає розрив між 
рівнями оплати за роботу різної кваліфікації. Як відзначають 
експерти, становище працівників ускладнюють й окремі вимо-
ги роботодавців щодо статі, віку, досвіду, освіти та інших конку-
рентних якостей16. В умовах скорочення виробництва і зростан-
ня конкуренції з боку фахівців ІТ-сектора, працівників з невід-
повідними характеристиками завжди очікує відмова. Ситуацію 
погіршує «значна концентрація низькооплачуваних професій 
по окремих видах економічної діяльності. Вона призводить до 
поглиблення цієї нерівності, оскільки ефект масштабу посилює 
негативні наслідки впливу зростання заборгованості з виплати 
заробітної плати на рівень життя зайнятого населення»17. 

Така економічна реальність стимулювала трудову еміграцію, 
яка, за різними підрахунками, нині становить від 5 до 7 млн та 
омолодження соціального відторгнення серед найдинамічнішої 
частини суспільства, яку представляє молодь. За демографічни-
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ми стандартами це люди віком від 16 до 36 років. З інформацій-
ної точки зору, це покоління Iнтернет, яке знаходиться у пошуку 
смислів і мотиваційно-ціннісних орієнтацій, не прив’язуючись 
до наративів старшого покоління. Дослідження молодіжної 
аудиторії в країні показують наявність двох тенденцій. Перша 
тенденція свідчить, що в суспільстві утворилася представниць-
ка реферативна група, яка є носієм і рушієм цінностей суспіль-
ства з ринковою економікою. Вона набула нової ідентичності 
й інтегрувалася в нову економічну реальність. Друга тенденція 
пов’язана з іншою спільнотою молодих людей. Для одних соці-
ально визнана ідентичність виявилася небажаною в силу того, 
що вони не поділяють пріоритети духовності, які їм пропонує 
національна економічна система18, а для других – недосяжною 
в силу недостатнього рівня знань і набутих компетенцій. Така 
ситуація вплинула на поступове виключення цих двох груп 
молодих людей з соціально-економічних і культурних проце-
сів у межах країни, водночас підштовхнула їх до пошуку себе 
у більш прийнятному середовищі. Для переважної більшості 
таким середовищем стали крани Європейського Союзу. Моти-
вацію поведінки цієї групи молоді розкрив А. Турен. «Діючий 
суб’єкт, констатує він, відмовляється обожнювати технологію і 
ще більше – державу. Він більше вірить у власний досвід, у влас-
ні моральні чесноти і творчі здібності, аніж у безособові закони 
й панівні структури. …Наша епоха не є більше сцієнтистською, 
вона стає моралістичною. Ми не хочемо тепер управляти ходом 
речей, а вимагаємо просто нашої свободи, права бути самими 
собою, не будучи розчавленими апаратами влади, сили і пропа-
ганди»19.

У такій ідентифікації й іраціоналізації реальності трудова 
еміграція об’єктивно сприяє розмиванню національно-культур-
ної ідентичності особистості й спонукає її знаходити своє місце 
у просторі ідентичності країни перебування. Людина перетво-
рюється на суб’єкт етноскейпу (скейп-копіювання), який руха-
ється від культури до культури чи повертається до рідного «локу-
су» – місця проживання20. Щодо сприйняття цього феномена 
культурної глобалізації молоддю України, то вона на відміну від 
старшого покоління сприймає його цілком позитивно. Значна її 
частина вважає набуття іншої культурної ідентичності позитив-
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ним явищем у житті сучасної людини і сприятливою умовою для 
професійного самоствердження. Проте це не заважає їй залиша-
тися патріотично налаштованою частиною населення і пов’язу-
вати своє подальше життя з Україною21.

Отже, життєві можливості позначилися на розшаруванні 
суспільства, наслідками якого стала втеча переважної більшості 
громадян України від реалій життя. Позиція самотності в силу 
того, що людина не може вплинути на справи в країні та в районі 
проживання, стала нормою соціальної поведінки для більшості 
людей старшого, середнього і молодого віку. Показовим свід-
ченням такої тенденції є участь громадян у виборчих кампаніях, 
де завжди на першому місці всіх політичних сил стоять соціаль-
но-економічні питання: тарифи на комунальні послуги, ціни, 
безробіття, пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, 
освіта тощо. Так, явка під час парламентських виборів станови-
ла: у 1994 р. – 75,6%, 1998 – 71.2%, 2002. – 65, 2%, 2006 – 67,6%, 
2007 – 62%, 2012 – 57,5%, 2014 – 51,9%, у 2019 р. – 49,8%. За 
даними ЦВК, явка на виборах 2019 року була найнижчою. Не 
проголосували 14 млн 770 тис. 894 виборців. При цьому загаль-
на кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 
527 тис. 744 особи22. Динаміка неявки виборців на виборчі діль-
ниці є відвертим свідченням дискредитації не тільки влади, а й 
принципів країнознавчого варіанту ринкової демократії, яку всі 
роки незалежності національна політична й економічна еліта 
будувала і підтримувала. 

Розчарування соціальною політикою насамперед позначило-
ся на недовірі населення до держави, яка щодо певної частини 
населення зобов’язана виконувати патерналістську функцію; 
інертності громад у підтримці рішень органів влади та їх вико-
нанні; ризику органів влади залишитися без необхідної соці-
альної бази; можливості прояву народного гніву, викликаного 
діями або бездіяльністю влади; прагненні частини населення до 
заперечення форм і методів діяльності органів влади, до заміни 
їх самих23. 

Показово, що індекси довіри населення до органів влади та 
базових соціальних інститутів в країні вже тривалий час пока-
зують стабільність. Це можна прослідкувати на підставі даних, 
наприклад, за 2006 та 2019 роки. Традиційно громадяни не 
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довіряють міліції (поліції), судам, прокуратурі, Верховній Раді 
України, Уряду, НАБУ тощо. Позитивний баланс довіри завжди 
отримують церква, Збройні Сили України та СБУ. Рівень довіри 
до Президента корелюється з кількістю його прихильників на 
виборах, і якщо звернути увагу на абсолютні показники, то цей 
рівень теж не надто високий. Яскравим прикладом недовіри є 
рейтинг Верховної Ради України VIII скликання – 96 %. Циф-
рову динаміку довіри/недовіри підтверджують Інститут соціо-
логії НАН України, Київській міжнародний інститут соціоло-
гії, Українській інститут соціальних досліджень, Центр Разум-
кова та інші структури24. У європейських демократіях недовіра 
(рівень недовіри) до інститутів держави вважається критичним 
показником стабільності в країні та єдності суспільства. Наслід-
ками такої негативної раціоналізації влади, як правило, стають 
масові протестні виступи населення та активізація радикальних 
рухів. Прикладом може бути сучасна Франція, де «жовті жиле-
ти» щосуботи протягом більш як півроку виступають проти еко-
номічної політики в країні й вимагають відставки Президента 
Е. Макрона.

В Україні особливістю відчуження у системі людина – сус-
пільство, людина – держава стала його поступова трансформа-
ція у формат протистояння регіонів. Найбільш відчутно це про-
явилося у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років, коли 
у промовах політиків та окремих ЗМІ прорахунки в економічній 
політиці й рівень корупції стали розмиватися у риториці екс-
пертного дискурсу щодо нерівності внеску регіонів у національ-
ну скарбницю і зростання дотаційних територій. Показовим у 
цьому нав’язаному суспільству дискурсі було порівняння Захо-
ду – Галичини і Сходу – Донбасу. Рівень політизації промислово 
економічних відмінностей регіонів і їхнього внеску у ВВП краї-
ни формалізувався у відомий слоган «Донбас годує Україну». 
Пафос політичної риторики перекинувся й на інші регіони, де 
місцеві справи теж не виглядали на їхню користь. Не відкидаю-
чи вагу Донбасу в промисловому потенціалі країни, яка склалася 
історично (а це 16,1% – 174, 5 млрд грн валового регіонального 
продукту і майже 25 тис. грн на людину, що перевищує показник 
в цілому по країні – дані 2010 року), видання «Тиждень» прове-
ло аналіз бюджетних перетоків за 2012-2013 роки, які направ-
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лялися в регіони на пенсійне забезпечення і різноманітні соці-
альні проекти місцевого значення. Автори дійшли висновку, що, 
незважаючи на значні цифри внеску в держбюджет у 2012 році, 
а це 21 млрд грн, Донбас з держбюджету отримав 16,2 млрд грн 
дотацій, субсидій і субвенцій. На додаток з держ бюджету йшло 
фінансування будівництва вугле- та торфодобувних підприємств 
у сумі понад 14 млрд грн. Підраховуючи всі бюджетні спряму-
вання до регіону, автори дійшли висновку, що загальні витрати 
на регіон у 2012 році становили 44 млрд грн. Строкатість у циф-
рах, порівняно з іншими регіонами країни, автори пов’язали з 
кількістю населення, рівнем пенсій, різноманітними доплата-
ми за виконання робіт в особливо важких умовах, зношенням 
соціальної інфраструктури тощо. Присутній у цьому і фактор 
некомпетентності чиновників та корупції у владі, що сприяло 
розкраданню великих сум грошей25.

Економічні передумови сепаратизму залишилися б і нада-
лі у стані спорів, якби економічна проблематика не переросла 
у проблематику політичну, де центральне місце посіли питання 
національного патріотизму і формування особистості громадя-
нина. Тут слід виокремити два питання: пошук стратегії держав-
ного будівництва (з чого почати?) і зовнішній вплив на внутріш-
ньополітичні процеси в країні. У питанні стратегії державного 
будівництва найбільш чутливою є духовно-культурна сфера – 
сфера екзистенційного вибору. Можна сказати, що з набуттям 
Україною незалежності вона перебуває у стані перманентної 
інтелектуальної і політичної дихотомії. Її інтенції визначають 
дві конкурентні парадигми: національно-державницька, яка 
базується на українській ідентичності (мова, культура, нація, 
держава) та національно-індустріальна, елементами якої висту-
пила пострадянська спадщина (російська мова, традиції, спіль-
на історична пам’ять, індустріальна культура). Історично перша 
позиція будується на досвіді УНР і ЗУНР, а друга – на досвіді 
Донецько-Криворізької республіки, яка артикулювала інтереси 
економічної та адміністративної еліти сходу України у створенні 
індустріального центру на основі об’єднання вугільних і мета-
лургійних можливостей регіону. Поступово такі підходи сфор-
мували і два ідеологічно протилежних консенсуси – Галицький 
і Донбаський, в межах яких і досі відбувається боротьба регіо-
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нальних еліт, політичних сил, дискусії представників експерт-
но-наукового середовища. Позиції цих двох сторін намагаєть-
ся примирити київський консенсус (яскравим представником 
якого є С. Дацюк).

У сучасній дискусії щодо державотворення центральним 
питанням є мова, яка, з одного боку, об’єктивно є системотвор-
чим елементом «духу народу» (культури, релігії, історії, філо-
софії тощо), як це визначав Г. Гегель, а з іншого – важливим 
елементом гуманітарної політики держави і утвердження наці-
ональної ідентичності. Отже, у кожної із сторін діалогу мова й 
ідентичність однаково присутні в дискурсивному полі, однак їх 
вага у державотворенні оцінюється по-різному. А головне – за 
цими оцінками приховуються справжні інтереси регіональних 
еліт й елементи спекуляцій у політичній боротьбі. У представ-
ників галицького консенсусу (О. Друль) мова є ідентифікацій-
ним маркером і корелює з ідентичністю. Тільки національна 
ідентичність може стати основою української нації і держави та 
руйнівником російської імперської ідеї (чи у формі двох братер-
ських народів, чи «единого и неделимого») в свідомості росій-
ськомовних українців (75% - підсумки соціологічного опитуван-
ня 2015 р.). Шляхом досягнення цієї мети є політика українізації 
російськомовних громадян та усунення настроїв щодо несприй-
няття українськості. Лейтмотивом галицького сепаратизму, як 
констатує О. Друль, є сепарація від імперської Росії та набуття 
Україною європейськості26.

Донбаський консенсус відобразив своєрідне поєднання 
індустріальної і мовнокультурної регіональної специфіки краї-
ни. Наприклад, у дослідженні «Домашні мови України», яке у 
2009 році провели науковці Київського національного лінгві-
стичного університету, регіони України виглядали так: Західна 
Україна – українська, русинська, суржик, російська; Централь-
на – суржик, українська, російська; Південно-Східна – росій-
ська, суржик; Крим – російська, кримськотатарська27. Виходячи 
з промислової і мовної карти Південно-Східного регіону при-
хильники ідеї Донбаського консенсусу виступають за двомов-
ність у цьому регіоні України та закріплення статусу російської 
мови як другої державної. Цю ідею активно просувала «Партія 
регіонів», яка у 2006 році увійшла до парламенту і численних 
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громадських організацій, які поділяли і пропагували ідеї «русь-
кого миру»28. 

З одного боку, тут чітко простежувалися суто внутрішньо- і 
зовнішньополітичний аспекти мовнокультурного роз’єднан-
ня, що стало основою сепаратизиції, а з іншого – прагматич-
ний, коли мовний дуалізм був використаний елітою регіону як 
інструмент свого закріплення у владі. В ході реалізації Закону 
України «Про засади державної мовної політики» (2012 р.) у 
Південно-Східному регіоні ця небезпечна тенденція проявила-
ся у фрагментації україномовного контенту в інформаційному й 
освітньому просторі та включенні цього регіону в сферу інфор-
маційного впливу Російської Федерації.

Представники київського консенсусу (С. Дацюк) не сприй-
мають ані україномовного детермінізму галичан, ані російсько-
мовного регіоналізму Донбасу. В радикальних шляхах україніза-
ції перших вони угледіли «галицький сепаратизм», а в регіона-
лізмі других – зомбування російською пропагандою. На думку 
С. Дацюка, впевненість, що «Галичина – це і є Україна, чиста 
Україна без Росії і без всього її 363-річного намулу»29, перекрес-
лює всю попередню історію великої України і робить українську 
мову і культуру інструментом не єднання, а розбрату. Супереч-
ність такого підходу С. Дацюк пропонує вирішити шляхом реа-
лізації двоєдиної стратегії: з одного боку, стримана українізація 
культурного й інформаційного простору, а з іншого – національ-
на ідентичність, побудована на чітко сформованому мовнокуль-
турному середовищі. «Антируськості» необхідно протиставити 
критично мислячу сучасну людину, цілісність якої визначають 
цінності й самовизначення у динамічному світі. «Отже, не іден-
тичність, а самовизначення, – вважає С. Дацюк, – основа роз-
межування імперської Росії та постколоніальної України. Тобто 
важливішим за мову та культуру має стати самовизначення щодо 
майбутнього в технологічних та соціокультурних інноваціях»30, 
які продукує глобальний світ. До речі, з часів прем’єрства Лі 
Куан Ю цей шлях обрав сучасний Сінгапур.

Наскільки інтелектуальні суперечності у позиціях сторін 
щодо мовного питання й пов’язані з ним стратегічні завдання 
виявляться плідними для прийняття суспільством, покаже час. 
Але те, що мова стає питанням загальної культури особистості, 
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стає очевидним. Саме таку реальність закріплює Закон Украї-
ни «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» (2019 р.), адже кожен громадянин України повинен 
володіти державної мовою31.

Щодо зовнішнього впливу на стан сепаратизації в країні 
слід звернути увагу на два документи: «Концепцію зовнішньої 
політики Російської Федерації» 2000 року, яка увійшла в істо-
рію міжнародних відносин як стратегія В. Путіна, і «Концепцію 
зовнішньої політики РФ» 2016 року. У постєльцинській Росії 
Концепція 2000 відобразила рефрен зовнішньої політики РФ 
на пострадянській простір, формування по периметру кордо-
нів Росії поясу добросусідства й активізацію зусиль держави у 
захисті співвітчизників за кордоном. Нову позицію Москви у 
міжнародних справах на початку ХХІ століття сформували три 
питання, на які вона не змогла дати відповіді, а їхні наслідки 
стали розглядатися як загрози національній безпеці. Йдеться 
про вихід США у 2001 році з Договору про обмеження систем 
протиракетної оборони; розширення НАТО на Схід (Вашинг-
тонський саміт НАТО 1999 р.); зближення України з ЄС і НАТО 
та Помаранчеву революцію 2004 року. Як констатують експерти, 
ці питання надто сильно вплинули на позицію В. Путіна щодо 
міжнародної політики та похитнули його віру в партнерство 
із Заходом та обіцянки західних політиків щодо дружніх намі-
рів відносно Росії. Наслідком переоцінки ситуації стала зміна 
акцентів і пріоритетів у зовнішній політиці як у далекому, так 
у близькому зарубіжжі, які були викладені у Концепції 2016. 
Щодо пострадянського простору взагалі й України зокрема, то 
слід звернути увагу на такі пріоритети зовнішньої політики, як 
відстоювання національних пріоритетів; захист прав й інтересів 
співвітчизників, які проживають за кордоном; зміцнення пози-
цій російської мови і культури; зміцнення позицій російських 
ЗМІ; використання інструментів «м’якої сили» у вирішенні зов-
нішньополітичних завдань32.

Отже, у нових реаліях XXI століття заперечити З. Бжезінсько-
му в його думці щодо втрати Росією своєї імперськості без Укра-
їни Москва могла тільки завдяки перевіреній на практиці стра-
тегії – розв’язання проти України гібридної війни й підігрівання 
сепаратистських настроїв і рухів, як це у свій час було зробле-
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но колективним Заходом в Югославії. Щодо першої складової, 
то, як зазначає В.Горбулін, гібридна війна проти України була 
розв’язана вже на початку нового століття. Її головним об’єктом 
стала людська раціональність, а зброєю – інструменти «м’якої 
сили». Громадянська позиція пересічного українця стала заруч-
ником «білих плям» у національному культурному й інформа-
ційному просторі33 та дезорієнтованості масової свідомості сто-
совно ідеї української ідентичності34. Другу складову визначила 
підтримка Росією чисельних структур й організацій, що діяли у 
руслі наративу «русского мира» і цілеспрямовано пропагували 
регіональну ідентичність, пов’язану з Росією35.

Це дає підстави зробити декілька висновків. По-перше, 
сепаратизм в Україну привнесено штучно. Для українського 
суспільства цей феномен неприйнятний як з точки зору іде-
ологічних настанов, так і розуміння абсолютною більшістю 
населення його руйнівних наслідків для громадянської злаго-
ди й стабільності. По-друге, захоплення окремими політич-
ними силами і регіональними елітами ідеями епохи модерну 
без їхньої раціоналізації призвело до дестабілізації соціально-
еко номічної ситуації, відчуження людини від держави. Криза 
національної ідентичності засвідчила кризу політики державо-
творення в Україні й відсутність відповідальності еліти за долю 
країни. По-третє, російській фактор у сепаратизації країни є 
ключовим. Російську політику сепаратизації слід розглядати 
як контрзахід керівництва Росії для руйнування євроатлан-
тичного курсу України і демонстрації колективному Заходу 
«червоних ліній» у відносинах з Москвою. Для Росії у сучасній 
геополітичній грі Україна є ключовим чинником національної 
безпеки. 
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Grubov Volodymyr. Separatism in Ukraine: socio-economic and political 
background

The article deals with the socio-economic and political prerequisites for 
separatism in Ukraine. It is stated that the modern policy of state-building in 
Ukraine is based on the paradigm of proto-liberalism (liberalism of the 
17th-19th centuries), which associated the idea of individual freedom with the 
personal enrichment of person and the accumulation of material goods. 
Continued speculation by the national elite and political forces of the country 
on such a dimension of freedom as the most important value of democracy has 
led to stratification of the population of the country in terms of material well-
being and the disintegration of the cultural, information, humanitarian and 
economic space. The consequences of these processes has been public distrust 
in power, alienation and crisis of the state as the main institution of socialization 
and identification of the human personality.

The oligarchic principle of organization of the state authority in the country 
contributed to the growth of economic selfishness among the economic elite 
and regions, the radicalization of the mass consciousness about the choice of 
the future, and the gradual transition of a part of society to another narrative 
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space. The phantoms of separatism took on their organizational form when 
party structures, numerous public organizations and the expert community 
joined the case.

It is noted that Russia also played an instrumental role in spreading 
separatist sentiment and the «soft power» tool, which it began to actively use in 
the South-eastern region of Ukraine. It is stated that for modern Russia 
separatism is the only way to rid itself of the risks because of Ukraine’s accession 
to NATO and to provide itself with the desired level of security and stability in 
the region.

Key words: separatism, alienation, identification, conflict of interest, soft 
power.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНТРОЛЮ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ*1

Показано, що контроль і відповідальність є іманентними складовими 
будь-якого процесу, спрямованого на успішне досягнення певної мети. 
Розкрито сутність таких важливих видів, як соціальний контроль і 
соціальна відповідальність, громадський контроль і громадянська відпо-
відальність, політичний контроль і політична відповідальність. Автор 
зазначає, що наявність контролю стимулює позитивну відповідальність, 
в іншому випадку за результатами контролю настає інший вид – нега-
тивна відповідальність. Відповідальність, у свою чергу, коригує завдання 
контролю.

Ключові слова: взаємозв’язок, види контролю, види відповідальності, 
суб’єкти контролю і відповідальності, демократична держава.

Kukuruz Oksana. The relationship of control and responsibility in a democratic 
society: theoretical aspects

It states that control and responsibility are inalienable components of any 
process, which towards clear aim. The essence of important kinds of control and 
responsibility such as: social control and social responsibility; public control and 
civic responsibility; political control and political responsibility; are discovered in 
the article. The author marks that existence of control stimulates positive 
responsibility otherwise begin the other kind of responsibility – negative 
responsibility. Responsibility in one’s turn adjusts tasks of control.

Key words: relationship, kinds of control, kinds of responsibility, subjects of 
control and responsibility, democratic state.

Контроль і відповідальність є категоріями, що час від часу 
привертають увагу дослідників з різних галузей наук. Явища, які 
вони позначають, вважаються важливими компонентами будь-

1© КУКУРУЗ Оксана Володимирівна – кандидат політичних наук, стар-
ший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інсти-
туту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-
0003-1863-3028; e-mail: kukuruz@nas.gov.ua

 * Стаття виконана в рамках науково-дослідного проекту «Конститу-
ційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері 
діяльності органів державної влади  і місцевого самоврядування»
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якої системи. Більшість теоретичних досліджень українських 
учених зосереджена на одному з двох вищезгаданих явищ. Тісно 
пов’язані на практиці, вони вивчаються в теорії суспільних наук 
відокремлено. Складно організовані сучасні суспільства, на які 
впливає багато чинників, можуть бути комфортними для його 
членів за умови розумного впорядкування суспільних відносин. 
Контроль і відповідальність є важливими складовими ефектив-
ного управління суспільними справами. Вчені виокремлюють 
чимало різноманітних видів, кількість яких збільшується разом 
із суспільним розвитком, появою нових суспільних відносин. 
Зазначене зумовлює необхідність переосмислювати ці явища, 
вивчати їх взаємозв’язок.

Окремим видам контролю і відповідальності приділено чима-
лу увагу в українській науковій літературі. Серед останніх праць, 
важливих для даного дослідження, варто відзначити: аналітич-
ну доповідь «Контроль за діяльністю органів публічної влади: 
національний досвід та міжнародні стандарти» (кер. авт. кол. 
Ю. Шемшученко, 2018); докторську дисертацію Налуцишина 
В. В. «Філософсько-правова парадигма соціального контро-
лю як засобу забезпечення правового порядку» (2018); моно-
графію Л. Наливайко і О. Савченка «Теоретико-правові засади 
громадського контролю за діяльністю органів державної влади» 
(2017); докторську дисертацію О. Безрукової «Соціальна відпо-
відальність в сучасному українському суспільстві: соціологічна 
концептуалізація та досвід емпіричного дослідження» (2015). Із 
зазначених праць випливає, що контроль і відповідальність тісно 
пов’язані між собою явища, відтак недостатньо вивчати їх окре-
мо, необхідно аналізувати їх взаємозв’язок. Метою цієї статті є 
теоретична характеристика взаємозв’язку між контролем і від-
повідальністю в умовах сучасного суспільства, яке прагне бути 
демократичним. Завдання полягають у вивченні суті декількох 
видів контролю і відповідальності, визначенні суб’єктів контр-
олю і відповідальності, з’ясуванні зв’язків між контролем і від-
повідальністю.

Виходячи з філософського розуміння категорії «взаємозв’я-
зок», у дослідженні взаємозв’язку контролю і відповідальності 
важливим є спосіб існування, коли стан одного об’єкта зумов-
лює стан іншого і водночас зумовлений чи залежний від нього1. 
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Для обґрунтованого з’ясування взаємозв’язку між контролем і 
відповідальністю оберемо декілька виокремлених у науковій 
літературі видів контролю – соціальний, громадський, політич-
ний та схожих, принаймні за назвою, видів відповідальності – 
соціальну, громадянську, політичну.

Соціальний контроль визначається як «важливий засіб само-
регуляції соціальної системи в цілому та її окремих елементів 
(інститутів), що забезпечує за допомогою інструментів соці-
ального регулювання цілеспрямований вплив на людей та інші 
структурні елементи цієї системи, сприяє їхній упорядкованій 
взаємодії в інтересах зміцнення суспільного порядку й стабіль-
ності»2.

Соціальний контроль досліджують як умову і результат 
демократизації суспільства. Він є тим механізмом, який спри-
яє розвитку громадянського суспільства, місцевого самовря-
дування, становленню правової держави. Н. Бойко наголо-
шує на необхідності зміни підходу до розуміння соціального 
контролю як суб’єктно-об’єктного явища (керівник-підлеглий, 
чиновник-громадянин тощо) на суб’єктно-суб’єктне, де всі 
учасники взаємодії мають можливість здійснювати контрольні 
функції. Соціальний контроль у демократичній державі, на її 
думку, передбачає «реалізацію принципу відповідальності всіх 
суб’єктів соціальної взаємодії, що передбачає високу міру їх 
соціальної активності, без чого неможливе повноцінне функці-
онування громадянського суспільства»3.

В. Налуцишин аналізує наявні в науковій літературі понят-
тя «соціального контролю», вказує на застосування різних 
підходів до його розуміння та виділяє декілька груп визна-
чень. Відповідно до них соціальний контроль – це: спосіб 
регуляції чи саморегуляції суспільних відносин; засіб впливу 
на поведінку людини; забезпечення рівноваги, стабільності і 
порядку; нормативно-ціннісне регулювання; система засобів, 
що визначають критерії допустимої поведінки та механізм 
усунення девіантної поведінки4. В. Налуцишин соціальний 
контроль розглядає як важливий засіб забезпечення правово-
го порядку.

Аналіз визначень соціального контролю показує, що вчені 
зазвичай розкривають його через зазначення: мети контролю; 
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функцій, які він виконує чи повинен виконувати в суспільстві; 
ролі різноманітних суб’єктів у цьому процесі. Також у визначен-
нях йдеться про значення соціального контролю для розвитку 
демократичного суспільства, в якому іманентною складовою є 
соціальна відповідальність.

Соціальну відповідальність визначають як «діалектичний 
взаємозв’язок між особою та суспільством, що характеризуєть-
ся взаємними правами та обов’язками з виконання приписів 
соціальних норм та покладенням різноманітних засобів впливу 
у разі її порушення»5. О. Безрукова соціальну відповідальність 
визначає як «властивість (стан) акторів різного рівня, що, актуа-
лізуючись певним чином залежно від сприйняття ситуації, в якій 
перебуває актор, змушує брати на себе зобов’язання щодо інших 
акторів, подій, об’єктів, процесів, умов життєдіяльності, соці-
ального й природного оточення»6. Вчена аналізує таку форму 
соціальної відповідальності, як відповідальність за майбутнє, і 
встановлює залежність між здатністю людини до самоконтро-
лю і соціальною відповідальністю. На її переконання, «людина, 
яка повною мірою відповідальна перед собою й контролює своє 
життя, більшою мірою вважає за необхідне бути відповідальною 
перед майбутніми поколіннями, ніж людина, яка своє життя 
ставить у залежність від зовнішніх обставин»7.

Розгляд соціального контролю і соціальної відповідальності 
показує, що їх суб’єктами визначають людину або суспільство. 
Категорія, що позначає такий вид контролю, як соціальний, 
може одночасно містити вказівку на суб’єкта, який контролює і 
якого контролюють, у випадку з відповідальністю – на суб’єкта, 
який повинен нести відповідальність, і на суб’єкта, перед яким 
треба нести відповідальність. Соціальний контроль і соціальна 
відповідальність мають спільну мету – забезпечення виконання 
наявних у певному суспільстві правил поведінки. Вони є взає-
мопов’язаними явищами, від їх взаємодії залежить розвиток 
суспільства.

У науковій літературі дедалі частіше приділяють увагу такому 
важливому виду контролю, як громадський. Існує чимала кіль-
кість визначень, заснованих на різних підходах. Водночас існу-
ють дослідження, в яких застосовано міждисциплінарний підхід 
до з’ясування суті даного виду контролю, відтак їх автори дають 
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комплексні визначення цього явища. Зокрема, громадський 
контроль – це: «сукупність правових, організаційних, інфор-
маційних заходів суб’єктів громадського контролю щодо забез-
печення неухильного дотримання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування Конституції, законів Укра-
їни, інших нормативно-правових актів; встановлення відповід-
ності діяльності об’єктів громадського контролю суспільним 
інтересам»8; «системна діяльність інститутів громадянського 
суспільства чи окремих громадян з метою вирішення суспіль-
но-значущих завдань, захисту й забезпечення прав і свобод 
людини, задоволення потреб та інтересів суспільства в цілому, 
встановлення відповідності функціонування органів публічної 
влади вимогам законодавства у процесі їх соціальної взаємодії 
з громадськістю, що спрямована на забезпечення ефективності 
державно-громадських відносин»9.

У визначеннях громадського контролю зазначається, що 
його суб’єктами є інститути громадянського суспільства, гро-
мадяни. Виходячи з етимологічних значень слів, можна було б 
виокремити два види контролю – громадський і громадянський. 
У першому значенні суб’єктом контролю була б громада (член 
громади), у другому – громадяни (громадянин). Однак у науко-
вій літературі поширеним є лише вид під назвою «громадський 
контроль». Суб’єктом такого контролю необхідно визнати «гро-
мадськість», що позначає «соціально-активну частину суспіль-
ства, яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-полі-
тичному житті країни»10. Її важливою ознакою є пріоритет гро-
мадських інтересів перед індивідуальними.

Серед видів відповідальності натомість описується не гро-
мадська відповідальність, а громадянська, що переносить 
акцент з громадськості на громадянськість, з члена громади на 
громадянина. Громадянськість, крім активної позиції суб’єкта в 
суспільних справах, означає наявність у нього таких характерис-
тик: «почуття патріотизму, причетності до історичної долі своєї 
вітчизни та її народу, усвідомлення себе як повноправного члена 
соціальної спільноти, громадянина своєї країни»11.

Вважається, що громадянська відповідальність є в осіб з 
високою моральною, правовою і політичною свідомістю. На 
формування громадянської відповідальності мають вплив 
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«політико-правова система держави, загальний рівень мораль-
но-правової культури суспільства, система навчання та вихован-
ня, особ ливості родинних та міжособистісних стосунків, у яких 
задіяна людина»12. Тобто здебільшого йдеться про позитивну 
відповідальність, коли людина сама усвідомлює необхідність 
певної поведінки, рішень, дій на користь власної держави.

Аналіз розуміння громадського контролю і громадянської 
відповідальності показує, що основним колективним суб’єктом 
є громадськість, членам якої в успішній демократичній держа-
ві повинна бути притаманна така риса, як громадянськість. Для 
того, щоб суб’єкт був відповідальним, на різних рівнях – в сім’ї, 
школі, на роботі, загалом у державі – повинен існувати кон-
троль за навчанням і вихованням осіб, відповідно до принципів 
демократичної, правової держави.

Ще одним видом контролю, обраним для даного досліджен-
ня, є політичний. В суспільстві й науковій літературі він часто 
асоціюється з негативним явищем, яке включає: слідкування 
за громадянами; збір інформації про них та їх політичну пози-
цію; відхилення від офіційної позиції влади тощо. Однак варто 
відзначити, що такі характеристики притаманні політичному 
контролю в тоталітарній чи авторитарній державах. Натомість 
у демократичній державі він має інше значення. Назва виду 
контролю – політичний може означати, що він реалізовується: 
суб’єктами політики; щодо суб’єктів політики; в сфері політи-
ки. Він може здійснюватися парламентською більшістю віднос-
но уряду щодо дотримання ним принципів узгодженої держав-
ної політики. Водночас у демократичній державі парламентська 
більшість також є об’єктом контролю, в тому числі політичного. 
Зокрема, політична опозиція може контролювати відповідність 
діяльності й рішень парламентської більшості заявленим полі-
тичним цілям. Тобто у демократичній державі під дію політич-
ного контролю можуть підпадати всі учасники політичних від-
носин, на відміну від тоталітарної чи авторитарної держави, де 
контроль здійснюється в односторонньому порядку – владою за 
громадянами.

У результаті політичного контролю, як і більшості видів 
контролю, може настати відповідальність. Одним із видів від-
повідальності, яка «настає за неспроможність органів державної 
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влади та посадових осіб розробляти та втілювати в життя політи-
ку, яку вони декларували у передвиборчих програмах»13, є полі-
тична. Формами відповідальності політичних сил чи окремих 
політиків за їх дії чи бездіяльність вважаються «неголосування 
на майбутніх виборах і непідтримка здійснюваних ними захо-
дів»14.

Категорія «політична відповідальність» охоплює відповідаль-
ність перед парламентом, народом, виборцями, політичними 
партіями, главою держави, уряду. В європейських країнах полі-
тична відповідальність часто ототожнюється з парламентською, 
що позначає тісний зв’язок між парламентом і урядом, особливо 
в діяльності, пов’язаній з формуванням і реалізацією політики. 
Політична відповідальність у такому випадку визначається як 
«форма виконання парламентом контрольної функції»15. Тобто 
назва «парламентська відповідальність» зумовлена суб’єктом, 
перед яким відповідальний інший суб’єкт, у даному випадку – 
уряд. На нашу думку, в такій ситуації парламент здійснює кон-
троль, а відповідальним є уряд. Отже, ймовірно, цю відповідаль-
ність варто було б назвати урядовою.

Окремо вчені розглядають відповідальність органів публічної 
влади, яку розуміють як «суспільні відносини між суб’єктом від-
повідальності (органом публічної влади) і контролюючою його 
поведінку інстанцією – суспільством, державою, колективом»16. 
Крім того, визначають два інші різновиди цієї відповідально-
сті – позитивну і негативну. Перша означає «соціально корис-
ну діяльність особи, усвідомлення нею важливості своїх дій для 
суспільства», друга – «відповідальність за скоєний негативний 
вчинок, яким орган влади зашкодив суспільству, державі»17.

За одним із комплексних визначень, політична відповідаль-
ність розуміється як «відповідальність суб’єктів політики за 
результати політичної діяльності, за реалізацію політичних і 
передвиборних програм, за дотримання політичних угод (пози-
тивна політична відповідальність). За неналежне виконання 
своїх обов’язків до суб’єктів політики застосовуються політичні 
і правові форми політичної відповідальності (негативна полі-
тична відповідальність)»18.

Таким чином, проаналізувавши декілька видів контролю і 
відповідальності, можемо зробити такі висновки.
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Контроль і відповідальність є іманентними складовими про-
цесу побудови демократичної держави. Людина одночасно є і 
суб’єктом, і об’єктом будь-якого виду контролю та відповідаль-
ності. Її активна участь у цих процесах буде більш результатив-
ною для неї і суспільства, якщо вона здійснюватиметься через 
певні спільноти. Серед важливих видів цих явищ – соціальний 
контроль і соціальна відповідальність, громадський контроль і 
громадянська відповідальність, політичний контроль і політич-
на відповідальність. Зазначені види контролю і відповідальності 
пов’язані спільними суб’єктами, зокрема такими, як людина, 
громадськість, суспільство.

Контроль і відповідальність є взаємопов’язаними етапами 
будь-якого процесу, який спрямований на успішне досягнення 
визначеної мети. За допомогою контролю визначається наяв-
ний стан речей, з’ясовується необхідний стан, порівнюється 
наявний стан із необхідним. Якщо наявний стан співпадає з 
необхідним, то це означає, що у цьому процесі у його суб’єктів 
була присутня позитивна відповідальність. Фактично співпада-
ють за суттю такі види двох явищ, як самоконтроль та позитивна 
відповідальність. Якщо ж наявний стан не відповідає необхід-
ному, то настає негативна відповідальність. Тобто у будь-якому 
випадку відповідальність завжди присутня. Відповідальність, у 
свою чергу, коригує завдання контролю. Отже, контроль і від-
повідальність – явища, які впливають і змінюють один одно-
го. Слід додати, що дане дослідження показало необхідність 
подальшого вивчення даної тематики, зокрема стосовно назв 
видів контролю і відповідальності – за суб’єктом, який контро-
лює чи якого контролюють; за суб’єктом, який є відповідальний 
чи перед яким відповідальні.
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Kukuruz Oksana. The relationship of control and responsibility in a democratic 
society: theoretical aspects

Control and responsibility are categories that occasionally attract the 
attention of researchers in various fields of science. Phenomena are closely 
related in practice, but they are generally studied separately in theory. Several 
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types of control – social, public, political and similar, at least by name, types of 
responsibility – social, civil and political have been selected for the well-
founded clarification of the relationship between control and responsibility.

An analysis of the definitions of social control has shown that scientists 
usually reveal it by stating: the purpose of control; the functions, which it 
performs or should perform in society; the role of different subjects in this 
process. The definitions also refer to the importance of social control for the 
development of a democratic society in which social responsibility is an 
inherent component.

Consideration of social control and social responsibility showed that their 
subjects are human and society. Social control and social responsibility have a 
common purpose – to ensure the rules of conduct available in a particular 
society. They are interconnected phenomena and the development of society 
depends on their interaction.

An analysis of the understanding of public control and civic responsibility 
has helped to clarify that the main collective subject of these types is the public, 
whose members in a successful democratic state must have such a trait as 
citizenship. In order to the subject to be responsible, at different levels – in the 
family, at school, at work, in general in the country – there must be control over 
the education and upbringing of persons, in accordance with the principles of a 
democratic state.

Political control in society and the scientific literature is often associated 
with a negative phenomenon, which includes: monitoring citizens; collecting 
information about them and their political position; deviation from the official 
position of the authorities, etc. However, it is worth noting that such 
characteristics are inherent in political control in a totalitarian or authoritarian 
state. Instead, it has a different meaning in a democratic state.

The name of the type of control – political, may mean that it is implemented: 
by political subjects; concerning political subjects; in the field of politics. It may 
be exercised by a parliamentary majority with respect to the government in 
adhering to the principles of a coherent public policy. At the same time, in a 
democratic state, the parliamentary majority is also subject to scrutiny, 
including the political one. In particular, political opposition can control the 
compliance of parliamentary majority activities and decisions with stated 
political goals. Political control, like most existing kinds of control, can lead to 
responsibility. In european countries, political responsibility is often equated 
with government accountability to parliament, but this concept also covers 
responsibility to voters, political parties, society, prime minister, president.

It states that control and responsibility are inalienable components of any 
process, which towards clear aim. The author marks that existence of control 
stimulates positive responsibility otherwise begin the other kind of 
responsibility – negative responsibility. Responsibility in one’s turn adjusts tasks 
of control.

Key words: relationship, kinds of control, kinds of responsibility, subjects of 
control and responsibility, democratic state.
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Б. М. КАЛІНІЧЕНКО

НОВІТНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА 
В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ1

Розглядаються характерні риси новітніх засобів інформаційного проти-
борства. Розкривається специфіка розрізнення їхнього застосування в смис-
ловій війні та кіберпротистоянні. Наводиться перелік новітніх засобів 
інформаційного протиборства, до яких віднесено: фальсифікацію мови, 
хибну ідентифікацію, нав’язування ірраціоналізму, масові розсилки, віруси, 
логічні бомби тощо. Також охарактеризовані прийоми, які застосовуються 
на їхній основі: вкидання, тролінг, дискредитація, продукування віртуаль-
них особистостей та ін.

Ключові слова: новітні засоби інформаційного протиборства, інформа-
ція, смислова війна, кіберпротистояння, вкидання, дискредитація.

Kalinichenko Bogdan. The newest means of confrontation in the conditions of 
technogenic civilization

The article deals with the features of the newest means of information 
confrontation. The specifics of the distinction between their use in semantic war and 
cyber confrontation are revealed. Here is a list of the latest tools of information 
warfare, which include: falsification of speech, false identification, imposition of 
irrationalism, mass mailings, viruses, logic bombs, etc. Also described are the 
techniques that are used on their basis: throwing, trolling, discrediting, the 
production of virtual personalities, etc.

Key words: newest means of information confrontation, information, semantic 
war, cyber confrontation, throw-in, discredit.

Прийнято вважати, що глобалізація кардинально зміни-
ла практично всі сфери суспільного життя. Різні частини світу 
почали зближатися, поступово виникають зразки уніфікованої 
культури, політика стає більш публічною, а на рівні конкретної 
держави складно вирізнити її зовнішній і внутрішній виміри. 
Історія людства стає єдиною, а не сумою історій конкретних 
суспільств. Водночас все це відбувається на тлі розвитку інфор-

1© КАЛІНІЧЕНКО Богдан Михайлович – кандидат політичних наук, 
доцент кафедри державної служби, публічного адміністрування та по-
літології Черкаського національного університету імені Богдана Хмель-
ницького; ORCID: 0000-0002-6671-954X; е-mail: 555tvukraine@vu.cdu.
edu.ua
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маційної сфери, яка дедалі більше дає про себе знати як окрема 
складова соціального буття. Проте вона не існує як річ у собі, а 
виступає сполучною ланкою для інших сфер суспільного життя. 
Тому володіння, керування та розпоряджання інформацією стає 
визначальним атрибутом здійснення влади в ХХІ столітті. Кон-
троль за інформаційними потоками перетворюється на основну 
мету будь-якого протистояння. Боротьба ведеться за вплив на 
громадську думку, що потім оформлюється у вигляді домінуван-
ня у процесі формування порядку денного. Виникнення такого 
явища, як протистояння в інформаційній сфері, закономірно 
спричинило своєрідну «гонку озброєнь». З обмеженням тради-
ційних каналів ведення інформаційної війни (газети, радіомов-
лення, телебачення, навіть окремі сегменти Інтернету) та ство-
ренням спеціальних органів з регулювання кіберпростору вини-
кають більш складні засоби ведення протистояння. Це якісно 
змінює загальну картину інформаційного протиборства, що й 
зумовлює актуальність даного дослідження.

Питанню виникнення новітніх засобів інформаційного 
протиборства приділяється мало уваги у вітчизняних наукових 
джерелах. Така проблема зумовлюється декількома причинами. 
По-перше, зазначені засоби динамічно змінюються, що зумов-
люється їхнім становленням як інструмента ведення інфор-
маційної війни. По-друге, слід визнати той факт, що розвиток 
інформаційних технологій в Україні відбувається повільніше, 
ніж у країнах ЄС, США та Канаді. Відповідно це дістає відобра-
ження в необхідності осмислення більш сучасних засобів інфор-
маційного протиборства. Водночас в Україні та сусідній Росії 
поступово відбувається теоретичне осмислення даного явища, 
оскільки, як уже зазначалося, універсальність глобалізації зако-
номірно призводить до проникнення новітніх інформаційних 
технологій й на терени колишнього СРСР. Так, у даному контек-
сті варто згадати напрацювання таких учених, як Г. Почепцов, 
К. Баранова, І. Нежданов, С. Черних та Н. Зуєва, Н. Єрофеєва, 
В. Самохвалова. Свідоме абстрагування від імен західних дослід-
ників зумовлюється прагненням розглянути розвиток новітніх 
інформаційних засобів саме у вітчизняних реаліях. Водночас 
з вищенаведених учених лише Г. Почепцов належить до укра-
їнського політологічного дискурсу. Інші представляють Росію. 
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Але слід зауважити, що їхні напрацювання беруться до уваги не 
лише з огляду на певну інформативність, а й у контексті гібрид-
ного протистояння України та Росії. Відповідно метою даного 
дослідження є систематизація й визначення характерних ознак 
новітніх засобів інформаційного протиборства в умовах техно-
генної цивілізації.

Отже, щодо новітніх засобів інформаційного протиборства 
слід насамперед відзначити Інтернет. Виникнення останньо-
го призвело до своєрідної революції в інформаційній сфері. 
Як підкреслює російська дослідниця К. Баранова, принципи 
створення і розповсюдження продуктів ЗМІ сильно зміни-
лися завдяки Інтернету1. Її колега В. Самохвалова поглиблює 
цю думку, акцентуючи увагу на новій атомізації суспільства, 
яка відбувається завдяки сучасним інформаційним техно-
логіям2. Але якщо Інтернет на території України в середині  
2000-х років, дійсно, сприймався як щось нове, то наразі ситуа-
ція абсолютно змінилася. В умовах неконтрольованої потужної 
експансії мережа Інтернет, по суті, була полігоном для ство-
рення та відточування різних засобів інформаційного впливу. 
Це, наприклад, інформаційні вкидання, неправдиві публікації, 
інформаційне зараження, перекручування фактів, виривання з 
контексту, підміна понять тощо. Але варто звернути увагу, що в 
даному випадку це продовжувало роботу традиційних друкова-
них або теле- і радіо ЗМІ. Власне на цьому й концентрує свою 
увагу К. Баранова, розглядаючи трансформацію ЗМІ з поши-
ренням Інтернету.

Новітні засоби інформаційного протиборства криються в тих 
явищах, які з’явилися й можуть існувати виключно в мережі, – 
соціальні мережі, месенджери, форуми та платформи. Тобто 
все те, що може використовуватися для швидкого поширення 
інформації та утворення псевдомонолітних спільнот. Відповід-
но крізь призму вищеперерахованих елементів життя в Інтернеті 
доцільно аналізувати виникнення і подальший розвиток засобів 
інформаційного протиборства. При цьому можна розрізняти як 
інструменти, які застосовуються суто під час ведення кібервій-
ни (новітні віруси, шкідливе програмне забезпечення, трояни та 
черв’яки), так і ті засоби, які спрямовані на створення й нав’я-
зування нових «смислів».
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К. Баранова виокремлює такі характеристики, які мають 
новітні засоби інформаційного протиборства: 1) швидкість 
розповсюдження інформації: ще з часів ведення класичної 
пропаганди такий параметр вважався чи не найважливішим, 
оскільки найголовніше – оперативно донести повідомлення 
до кінцевого споживача; 2) зрозумілість і доступність: в умо-
вах інтенсифікації суспільного життя, коли в людини банально 
не вистачає часу читати довгі статті, записки чи замітки, пові-
домлення мають бути вкрай короткими, але інформативними і 
водночас простими3.

Її колега І. Нежданов доповнює важливі риси новітніх засобів 
інформаційного протиборства: 1) всеохопність – інформацію 
мають побачити якомога більше людей; 2) висока частотність – 
інформацію мають бачити часто (варто уточнити, що найбіль-
ший ефект спостерігається не від звичайного дублювання вже 
наявного повідомлення, а транслювання того ж самого змісту, 
але у зміненій формі); 3) довіра до джерела: в умовах техногенної 
цивілізації цей елемент класичної пропаганди набуває нового 
сенсу (слід розуміти, що при підвищенні інтенсивності ведення 
інформаційної війни часовий ресурс на створення та популяри-
зацію певного каналу комунікації значно обмежений або його 
взагалі немає, тому в даному випадку довіра до джерела форму-
ється шляхом подачі повідомлення як суто інсайдерської інфор-
мації); 4) створення видимості масовості: реципієнт не лише 
повинен побачити інформацію, а й усвідомити, що до нього 
її вже багато хто побачив (для цього розміщуються коментарі, 
якщо це соціальна мережа, або «накручуються» перегляди, якщо 
це блог); 5) створення видимості значимості: як і в попередніх 
двох характеристиках, тут важливий належний рівень коменту-
вання та представлення самої інформації реципієнту (для цього 
інформація розміщується в топ-категоріях пошуку, з’являється у 
спливаючих вікнах, їй присвоюються популярні теги: розкрутка 
тегу теж є новітнім засобом інформаційного протиборства)4.

До вищенаведеного В. Самохвалова додає: 1) фальсифікацію 
мови – інформація повинна не просто подаватися як така, а 
оперувати з навмисним неправильним використанням слів для 
подальшого викривлення змісту (тут варто зауважити, що підмі-
на понять, яка вважається методом, переноситься в ранг харак-
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теристик); 2) хибну ідентифікацію: інформація має нав’язувати 
реципієнту хибні критерії ідентичності, тобто заганяти його в 
рамки певної уявної спільноти (індивід починає жити у подвій-
ній реальності, де співіснують взаємовиключні речі, явища та 
інтереси, що в подальшому поліпшує проведення міфологізації 
його свідомості); 3) нав’язування ірраціоналізму: інформація 
подається в гіперболізованій та химерній формі; це стосується 
як форми (шрифт, позиціонування, розміщення), так і змісту 
(емоційне навантаження, художні прийоми)5.

Отже, в даному випадку були наведені та розкриті риси 
новітніх засобів інформаційного протиборства, спрямованих на 
ведення смислових воєн. Тепер перейдемо до виявлення харак-
теристик, притаманних аналогічним інструментам, але у сфері 
кіберпротистояння. До них належать: 1) простота створення, 
передачі та розповсюдження: шкідливе програмне забезпечен-
ня, віруси тощо мають бути швидко відтворюваними, а також 
блискавично поширюватися об’єктом зараження і вдало закрі-
плюватися в ньому; 2) стійкість до виявлення: шкідливе ПЗ 
повинне виконати поставлені цілі до того, як буде виявлене і 
знищене, а атаковані ресурси приведені до початкового стану 
або ж якомога довше залишати систему противника ураженою; 
3) швидкість розгортання: дана ознака не є обов’язковою для 
всіх різновидів новітніх засобів інформаційного протиборства 
і фактично визначається закладеною метою, але у більшості 
випадків важливими є саме раптовість і швидкість досягнення 
конкретного результату; 4) здатність «замітати сліди»: віруси 
повинні не лише виконати поставлене завдання, а й не видати 
ворогу джерело свого походження, оскільки в такому разі підви-
щується загроза швидкого контрудару.

Розрізнивши новітні засоби інформаційного протиборства 
за двома напрямами, а також окресливши найбільш притаманні 
їм риси, варто перейти до розкриття власне їх самих. Отже, до 
новітніх засобів інформаційного протиборства, які застосову-
ються в обох означених напрямах, слід віднести:

– акаунти, публічні сторінки та групи в соціальних мережах 
(наприклад, Facebook);

– масові розсилки, канали та групові чати в месенджерах 
(наприклад, Telegram);
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– різноманітні онлайн-платформи та форуми (WarOnline);
– експлойти – програми, спрямовані на пошук вразливості в 

інформаційній системі через її неправильну реакцію;
– логічні бомби – програми відкладеної дії, яка спрацьову-

ють за настання/виконання певних умов в атакованій інформа-
ційній системі;

– трояни – шкідливе ПЗ, що закріплюється разом з іншим 
файлом і допускається до інформаційної системи самим корис-
тувачем;

– віруси – шкідливе ПЗ, основним завданням якого є «вши-
вання» в код інших програм задля подальшого розповсюдження 
й завдання шкоди;

– формграбери – програми для зчитування паролів та кодів і 
їх подальшої передачі хакеру;

– мережеві черв’яки – вкрай небезпечна шкідлива програма, 
яка самостійно здатна розповсюджуватися мережею Інтернет і 
завдавати значної шкоди інформаційним системам.

Перші три пункти – це новітні засоби інформаційного про-
тиборства, які використовуються у смислових війнах, а наступні 
– в кіберпротистояннях. На їх основі застосовуються наступні 
прийоми ведення інформаційної війни:

– вкидання – доведення до цільової аудиторії інформації, 
здатної викликати резонанс (зараз найбільш ефективними є 
вкидання через Telegram-канали);

– посів – масове вкидання однотипної або ідентичної інфор-
мації (для цього прийому використовуються перші три наведені 
групи новітніх засобів інформаційного протиборства);

– легалізація інформації – дія, спрямована на те, щоб домог-
тися відкритого використання певної інформації. Йдеться про 
розміщення незаконно добутої інформації від імені різного 
роду «хакерських груп», «пранкерів» тощо. У такий спосіб від-
бувається не лише уникнення юридичної відповідальності, а й 
опосередковано підвищується довіра до такої інформації (якщо 
йдеться про її вкидання через «пранкерів» або Telegram-канали);

– зашумлення – масове вкидання інформації, покликане 
приховати або відволікти від важливої інформації;

– тролінг – провокування гніву та конфлікту шляхом публі-
кування контраверсійних повідомлень. Найбільший ефект від 
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використання даного прийому досягається в соціальних мере-
жах, оскільки в такому випадку повідомлення «тролів» є доступ-
ними для широких мас людей;

– дискредитація – здійснюється через перебільшення слабо-
стей об’єкта, вказування на його помилки або розповсюджен-
ня фейкової інформації. Зазвичай дискредитація поєднується з 
посівом, оскільки для її успішного використання потрібно яко-
мога ширше запустити потрібне повідомлення;

– відволікання – найчастіше проводиться за допомогою 
публікації різного роду «сенсацій», емоційних новин;

– продукування віртуальних особистостей – створення фей-
кових акаунтів6.

Щодо прийомів застосування новітніх засобів інформацій-
ного протиборства у сфері кібервійни варто зауважити, що тут 
немає цілого спектра різноманітних хитрощів. Шкідливе про-
грамне забезпечення розповсюджується або на файлообмінни-
ках, прикріплюючись до певних утилітарних програм, або через 
спам-розсилки, або за допомогою додатків та ігор, в які «вшиті» 
шпигунські програми на кшталт формграберів, або безпосеред-
ньо завантажуються в інформаційну систему самим хакером.

Даний перелік не є повним, адже цифрові технології не стоять 
на місці, й з кожним днем модифікують засоби інформаційно-
го протиборства. Наприклад, відбувається їхня специфікація та 
диференціація: наразі вже розрізняють типи фейкових акаунтів 
за спрямованістю, створюються онлайн-платформи та форуми 
під конкретну мету, модернізується шкідливе програмне забез-
печення. Водночас не можна погодитися з думкою російської 
дослідниці Н. Єрофеєвої, яка вважає, що новітні засоби інфор-
маційного протиборства (ті, що використовуються для ведення 
смислової війни), спрямовані на молодь, а традиційні ЗМІ біль-
ше охоплюють людей похилого віку7. Дійсно, певну кореляцію 
встановити можна, але, враховуючи швидкість розвитку інфор-
маційних технологій і поширення самого Інтернету, він посту-
пово витісняє друковані, теле- та радіо ЗМІ. Вони переміщують 
свою діяльність до мережі, тим самим підлаштовуючись під нові 
реалії.

Окремо слід наголосити на тому, що новітні засоби інфор-
маційного протиборства, на відміну від нових та класичних, не 
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спрямовані на повну деструкцію людської свідомості та уста-
леної системи цінностей, як про це зазначають російські вчені 
С. Черних та Н. Зуєва8. Найбільш типовою метою інформацій-
ного протиборства в умовах техногенної цивілізації є модифіка-
ція, ушкодження, зміна конфігурації, що дозволить у подаль-
шому використовувати на свою користь отриману інформацію, 
контрольовану громадську думку, уражену інформаційну систе-
му. Наразі не треба повністю зомбувати людей та знищувати 
ворожі інформаційні системи, оскільки їх можна поставити на 
службу собі. На цьому й акцентує увагу український дослідник 
Г. Почепцов, говорячи про управління протилежною стороною9. 
Парадоксально, але найбільш повно це розкривається у засто-
суванні новітніх засобів для ведення кібервійни. Дедалі частіше 
хакери використовують шкідливе програмне забезпечення не 
для знищення та повного паралізування інформаційних сис-
тем, а для налагодження їхньої неправильної роботи та крадіжок 
даних. Тому руйнівні черв’яки поступаються місцем вірусам та 
формграберам.

Таким чином, новітні засоби інформаційного протиборства 
не лише є атрибутом становлення техногенної цивілізації, а й 
відображають якісні зміни в інформаційному просторі. Поши-
рення соціальних мереж та месенджерів спричинило виникнен-
ня вкрай атомізованих уявних спільнот, існування яких може 
обраховуватися днями, оскільки стрижнем їхньої єдності є той 
чи інший інформаційний привід. З інтенсифікацією суспіль-
ного життя та спрощенням подачі інформації підвищується 
кількість повідомлень, які може проглянути одна особа за добу. 
Люди фактично повністю занурюються в інформаційній про-
стір, майже постійно тримаючи в руках смартфони. За логікою 
це мало б призвести до підвищення інформаційної грамотності 
та критичного мислення, але по факту, через перенавантажен-
ня повідомленнями та обмежений часовий ресурс, люди стають 
більш вразливими до вкидів, фейків, тролінгу та спам-розсилок 
у соціальних мережах та месенджерів. Незважаючи на те, що 
новітні засоби інформаційного протиборства запозичили деякі 
характерні риси класичної пропаганди, наразі гострою є про-
блема організації ефективної протидії їхньому впливу, оскільки 
традиційні заходи або не приносять бажаного результату, або, 
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навпаки, посилюють негативний ефект. Тому дане дослідження 
не вичерпує поставлених питань, а є спробою подальшого роз-
гляду специфікації новітніх засобів інформаційного протибор-
ства та розробки дієвих заходів нівелювання їхнього впливу.
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Kalinichenko Bogdan. The newest means of confrontation in the conditions of 
technogenic civilization

The article deals with the features of the newest means of information 
confrontation. The specifics of the distinction between their use in semantic 
war and cyber confrontation are revealed. Here is a list of the latest tools of 
information warfare, which include: falsification of speech, false identification, 
imposition of irrationalism, mass mailings, viruses, logic bombs, etc. Also 
described are the techniques that are used on their basis: throwing, trolling, 
discrediting, the production of virtual personalities, etc.

It is accepted that globalization has fundamentally changed almost all 
spheres of public life. Different parts of the world have begun to converge, the 
patterns of a unified culture are gradually emerging, politics become more 
public, and at the level of a particular state it is difficult to distinguish its 
external and internal dimensions. The history of mankind becomes one, not the 
sum of the histories of particular societies. At the same time, all this is 
happening against the background of the development of the information 
sphere, which increasingly makes it known as a separate part of social life. 
However, it does not exist as a thing in itself, but acts as a link for other areas of 
public life.

Therefore, the possession, management and disposal of information has 
become a defining attribute of power in the 21st century. Control over 
information flows becomes the primary goal of any confrontation. The struggle 
is for influencing public opinion, which is then drawn up in the form of 
dominance in the process of agenda formation. The emergence of such a 
phenomenon as a confrontation in the information field naturally led to a kind 
of «arms race». With the restriction of traditional channels of information 
warfare (newspapers, radio, television, even certain segments of the Internet) 
and the creation of special bodies to regulate cyberspace, more sophisticated 
means of dealing with conflict are emerging.

The newest means of information warfare is not only an attribute of the 
emergence of technogenic civilization, but also reflects qualitative changes in 
the information space. The proliferation of social networks and messengers has 
led to the emergence of highly atomized imaginary communities. With the 
intensification of social life and the simplification of information flow, the 
number of messages, that one person can see per day, increases. In fact, people 
are completely immersed in the information space, almost constantly holding 
smart phones. Logically, this should lead to increased literacy and critical 
thinking, but in fact, due to message overloads and limited time resources, 
people become more vulnerable to social networking and messaging, trolling 
and spamming. This qualitatively changes the overall picture of information 
warfare, which determines the relevance of this study.

Key words: newest means of information confrontation, information, 
semantic war, cyber confrontation, throw-in, discredit.
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ГЕНЕЗИС ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ  
ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА1

Досліджуються проблеми формування і концептуалізації політичного 
права. Вивчається політико-правова спадщина мислителів минулого, які 
стояли біля витоків політичного права. Концептуальний аналіз наукових 
поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить, що без політичного 
права неможливий продуктивний та динамічний розвиток суспільства і 
держави, як і повноцінне функціонування особи. Зроблено висновок, що поява 
у науковому дискурсі політичного права, його оформлення у самостійний 
напрям досліджень свідчать про нерозривну єдність політики і права, 
зростання ролі останнього в регулюванні політичних відносин, організації 
та діяльності держави і суспільства.

Ключові слова: політичне право, правова політологія, політика, право, 
держава. 

Batanova Nataliya. Genesis and conceptualization of political law
The article explores the problems of formation and conceptualization of political 

law. The political and legal heritage of thinkers of the past who stood at the origins 
of the birth of political law is studied. The conceptual analysis of the scientific views 
of native and foreign scientists shows that without political law, productive and 
dynamic development of society and the state, as well as the full functioning of the 
individual, are impossible. It is concluded that the emergence in the scientific 
discourse of political law, its design in an independent direction of research testify 
to the indissoluble unity of politics and law, the increasing role of the latter in 
regulating political relations, organization and activity of the state and society.

Key words: political law, legal political science, politics, law, state.

У доктрині правової політології концепт політичного права 
не є абсолютно новим. Проблема формування політичного 
права була об’єктом дослідження багатьох мислителів ще давніх 
часів, які вважали, що політичне право є природним прагнен-
ням людини до організації та упорядкування своєї життєдіяль-
ності. Нині до поняття політичного права звертаються чимало 
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держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-
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вітчизняних та зарубіжних науковців, методологічні підходи та 
погляди яких є важливим ідейно-теоретичним підґрунтям пра-
вової політології.

Джерела формування правової політології були закладені ще 
у працях Сократа, Цицерона, Платона, Арістотеля, Г. Гроція, 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, 
Г. Гегеля, К. Шмітта, М. М. Коркунова, Б. М. Чичеріна, С. Дні-
стрянського, В. Й. Старосольського, Б. Кістяківського та інших 
мислителів. Їх політико-правові погляди, сформульовані ними 
теорії та доктрини стали не лише філософським підґрунтям 
подальшого формування правового підходу до політики, закрі-
плення ідеї верховенства права, а й сприяли зародженню кон-
цепту політичного права. 

Вважається, що одним із засновників теорії політичного 
права був Ш.-Л. Монтеск’є. Він обґрунтував теорію поділу влади 
та множинності природних форм правління, які відповідають 
загальному духові нації. В історії держави він виділяв чотири 
типові форми правління: демократію, аристократію, монархію 
та деспотію. Ідеал держави для мислителя – це вільна держа-
ва, що базується на концепції поділу влади. Мета теорії поділу 
влади – гарантувати безпеку громадян від свавілля і зловживан-
ня владою, забезпечити їхню політичну свободу, зробити право 
справжнім регулятором відносин між громадянами та урядом.

Аналізуючи поняття свободи, він розрізняв природну і полі-
тичну свободу. Перша існує тільки в досуспільному стані; як і 
рівність, вона – «предмет турботи дикунів» і забезпечується 
звичаями. На зміну досуспільному станові приходить суспіль-
ство як результат природного бажання людей жити в колективі. 
Але в суспільстві люди втрачають природну свободу та рівність, 
оскільки між ними починаються війни, розбрат, боротьба за 
владу. Щоб покласти цьому край, люди змушені приймати зако-
ни, що регулюють відносини між людьми, і створюють держа-
ву для управління суспільством. Закони в державі відновлюють 
свободу і рівність, але неминуче набувають політичного харак-
теру і тісно зв’язані з правом. «У природному стані люди народ-
жуються рівними, – писав Монтеск’є, – але вони не можуть збе-
регти цієї рівності – суспільство забирає цю рівність у них, – і 
вони знову стають рівними тільки завдяки законам». Керуючись 
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таким уявленням, Монтеск’є так визначав політичну свободу: 
«Свобода є право робити все, що дозволено законами. Якби 
громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то 
у нього не було б свободи, оскільки те ж саме могли б робити 
й інші громадян»1. Зв’язок політичної свободи з правом і його 
реальним здійсненням мислитель підкреслював, визначаю-
чи свободу також як безпеку громадянина, яка забезпечується 
наявністю в державі справедливих кримінальних законів. 

Таким чином, Монтеск’є не пов’язував політичну свободу 
з якоюсь певною формою правління, зокрема з демократією, 
підкреслюючи, що політична свобода може бути тільки в дер-
жаві, де всі відносини регулюються правом і де закони панують 
над волею правителів. У деспотії немає законів, а тому нема і 
політичної свободи, там панують свавілля і рабство. Отже, 
мірою свободи у Монтеск’є незмінно виступає право. Свавілля, 
зловживання владою випливає з людської природи. «Будь-яка 
людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в 
цьому напрямку, поки не досягне встановленої для неї межі», – 
писав мислитель. Тому верховенство права, у концепції Монте-
ск’є, може бути забезпечене лише поділом влади на законодав-
чу, виконавчу і судову для того, щоб «різні влади могли взаємно 
стримувати одна одну»2. 

Значний вплив на подальший розвиток теоретичних уявлень 
про політичне право справили праці Ж.-Ж. Руссо. На думку 
сучасних дослідників, його трактат «Про суспільний договір, 
або принципи політичного права» є першою спробою виокре-
мити політичне право із системи суспільних і юридичних норм. 
«Руссо замінив особисте право політичним, тобто дав кожному 
члену суспільства право брати участь в усіх спільних рішеннях, 
тим самим для особистої свободи не залишається місця, оскіль-
ки людина поглинається свободою політичною»3. Суспільний 
договір несе в собі політичне право, а політичне право відобра-
жає зміст суспільного договору.

Ж.-Ж. Руссо вважав за можливе укладення між представни-
ками самого народу такого договору, за яким кожен громадянин 
залишався б вільним і користувався відповідними політичними 
правами. Він формулював сутність суспільного договору та його 
основну мету так: «Знайти таку форму асоціації, яка захищає та 
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оберігає усією загальною силою особистість і майно кожного із 
членів асоціації і завдяки якій кожен, поєднуючись з усіма, під-
коряється, проте, тільки самому собі і залишається таким же 
вільним, як і раніше. Таке основне завдання вирішує Суспіль-
ний договір»4. Ж.-Ж. Руссо вважав, що вся влада переходить до 
суверена, яким є всі учасники договору, тобто народ. Політична 
свобода, на думку мислителя, можлива тільки тоді, коли гро-
мадяни приймають закони і знаходяться під їх захистом. «Щоб 
впорядкувати ціле, або створити найкращу форму держави, слід 
зважати на різні відносини. Закони, які управляють цими від-
носинами, мають назву політичних законів і іменуються також 
основними законами – не без відомих причин, якщо це закони 
мудрі… При будь-якому стані справ народ завжди має владу змі-
нити свої закони, навіть найкращі…»5.

Ліберальне праводержавознавство початку XX ст. розглядало 
завдання та функціонально-телеологічне призначення держави 
та державної влади, не відриваючи їх від соціальних відносин. На 
думку С. А. Котляревського, державна влада в конституційній 
державі набула нових рис. «Держава при всій своїй організації... 
виявляє глибоку зміну в характері влади ... остання дедалі біль-
ше розглядається як така, що існує не задля самої себе, а задля 
тих завдань, що в усіх сферах поставлені перед державою»6. На 
державу покладений обов’язок піклування про загальне благо; 
державній владі ставали дедалі більш притаманними соціальні 
прагнення, метою яких було поступове створення сприятливих 
соціально-економічних умов існування людини в сус пільстві. 
С. А. Котляревський, окрім соціальної функції держави, виді-
лив політичну, яка виявлялася в діяльності державної влади 
щодо самозбереження держави від зовнішніх загроз та внутріш-
ніх зазіхань.

В умовах формування сучасної вітчизняної доктрини полі-
тичного права особливо актуалізується вивчення теоретичної 
спадщини українських учених, які заклали підмурок націо-
нальної державності. До них насамперед належить творча спад-
щина видатного українського вченого В. Й. Старосольського. 
Політична концепція вченого розкривається у його числен-
них працях, зокрема «Теорія нації» (Відень, 1922), «До питання 
про форми держави» (Львів, 1925), «Методологічна проблема в 
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науці про державу» (Прага, 1925), «Про цінність права» (Львів, 
1928), «З боротьби за право» (Львів, 1928), «Політичне право» 
(Подєбради, 1933, Регенсбург, 1950), «Криза конституційної 
держави» (Подєбради-Прага, 1933), «Держава і право: причинок 
до проблеми правовости держави» (Львів, 1934) та ін. Втім квін-
тесенцією його поглядів на політичне право стала праця «Дер-
жава і політичне право» (Подєбради, 1924, 1925)7. Лише остан-
нім часом сформульовані ним теорії та доктринальні підходи 
поступово стають предметом уваги вітчизняних науковців.

Для того, щоб зрозуміти характеристику В. Й. Старосоль-
ським суті методологічної проблеми політичної науки та його 
концепцію політичного права загалом, слід зазначити, що він 
називав політологію «наукою про державу», будучи прихильни-
ком інтерпретації політики за посередництвом держави. Він вва-
жав, що в її діяльності концентрується основний зміст політики. 
Держава – це основна категорія політичної теорії, яка дає ключ 
до розуміння сутності й призначення політики, тільки розкрив-
ши питання про її природу, можна виділити політику з усієї сус-
пільної системи і комплексу суспільних відносин. Політологія 
власне сформувалася спочатку як державознавча дисципліна, 
покликана вивчати призначення і функції державних і політич-
них феноменів, інститутів, процесів8.

Його курс лекцій «Політичне право»9, протягом тривалого 
часу багато доопрацьовувався і в закінченому вигляді був надру-
кований вже після смерті в 1950 р. Політичне право у концеп-
ції Старосольського не тотожне конституційному праву в його 
сучасному розумінні. Воно виникло одночасно з феноменом 
влади і владарювання, означає право здійснювати владу, а відтак 
історично задавнене і не залежить від інституту конституціона-
лізму.

Обґрунтувавши концепцію нації як політичної спільноти, 
центру всіх інтересів, а держави – як засобу їх реалізації, В. Ста-
росольський робить висновок про право як інструмент здійс-
нення влади, реалізації політичної волі й інтересів нації. Відтак 
право державне має політичну природу, право держави і є полі-
тичне, державне право. Нація самовизначається, створюючи 
державу як інструмент здійснення її політичної волі. Отже, дер-
жава, в якій сувереном є народ, нація, носієм політичної волі – 
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громада, вільний громадянин, «стає людською установою, що 
має служити одобреним людським розумом цілям»10.

У цих та інших своїх працях В. Й. Старосольський виступав 
апологетом правової держави, яку вважав найвищою формою 
розвитку інституту держави. «Конституційну державу» він роз-
глядав як історичний тип держави, що у свій час за певних обста-
вин логічно прийшов на зміну «державі абсолютиській». Сер-
цевину такої держави становлять насамперед права та свободи 
людини, демократія та народний суверенітет, поділ влади. Цю 
державу вчений називає «…дитиною раціоналізму XVII та ХVIII 
століть, дитиною віри в людський розум, абсолютний та незмін-
ний, незалежний від будь-яких «історичних», себто мінливих 
обставин». Водночас «конституційна держава», як і будь-який 
інший історичний тип держави, постійно перебуває в процесі 
свого еволюційного розвитку, а неврахування фактора остан-
нього, на думку вченого, може призвести до реальної появи пев-
них загроз її існуванню як такої. Саме тому нові виклики часу 
(«суспільна диференціація», «класи», «нації», «нові підходи у 
міждержавних зв’язках» тощо) потребували належного реагу-
вання з боку як демократичного суспільства, так і самої держа-
ви. При цьому В. Й. Старосольський не говорив про те, що може 
(чи повинно) прийти на зміну «конституційній державі», яку він 
розглядав як вершину демократичного поступу людства.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що політико-пра-
вові погляди вищезгаданих та інших мислителів вплинули не 
лише на розвиток правового підходу до політики, а й на заро-
дження теоретичних поглядів щодо політичного права. Саме 
під впливом згаданих політико-правових теорій сформувалося 
нове людиноцентричне розуміння державно-правових явищ 
та процесів: право і держава постали як дві нерозривні сутнос-
ті, чиє існування і взаємозв’язок знаходяться у синергетичній 
єдності. Тобто держава і право почали розглядатися не як певні 
відокремлені явища суспільного життя, а як два взаємозв’язані 
феномени.

Аналізуючи публікації сучасних західних науковців, слід зау-
важити, що більшість політико-правових досліджень стосують-
ся проблем правової легітимності влади; розвитку інститутів 
захисту прав людини (К. Альтер, Е. Ерман, Н. Молер, К. Фріц); 
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дієвості (ефективності) політичних рішень, рівня підтрим-
ки політичної системи суспільною думкою (Д. Девайн, Р. Най, 
Р. Патнем, С. Розенстоун, Дж. Сосс, Дж. Хансен, М. Шудсон); 
стабільності й ефективності демократій, а також пов’язані з цим 
питання розвитку громадянського суспільства, боротьби з теро-
ризмом, проблеми імміграції (Е. Арато, Р. Вудбері, Дж. Вільсон, 
Т. Драгу, Дж. Козн, М. Полборн, В. Остром, С. Хаггард); політи-
зації права і юридизації політики як загроз для розвитку нових 
демократичних держав (К. Клейтон, Дж. Фереджон) та ін.

Тобто на перший план у політологічних і правових дослі-
дженнях виступають такі спільні проблеми, як забезпечення 
прав людини, соціальної справедливості, легітимності політич-
ної влади, правовладдя (верховенства права), що є важливими 
складовими розбудови правової держави. Водночас про політи-
ку дедалі частіше говорять не лише як боротьбу за владу, а як 
про важливий інструмент управління для створення ефектив-
ного механізму правового регулювання політичних відносин, 
як цивілізоване використання правових засобів при реаліза-
ції політичних рішень, формуванні високої правової культури 
суспільства.

Слід зазначити, що за останні роки на Заході з’явилося чима-
ло напрямів дослідження політичних аспектів права, які отри-
мали різні назви: «право і політика» (law and politics), «емпіричні 
правові дослідження» (empirical legal studies), «політико-правові 
дослідження» (political and legal studies). Ці та інші напрями й 
тенденції розвитку політичної доктрини в цілому знайшли відо-
браження у вітчизняній політичній науці11.

Традиційно під політичним правом у сучасній політичній 
доктрині розуміють, по-перше, явище політичного життя, яке 
має природний характер12; по-друге, сукупність політико-пра-
вових норм, що відображають і регулюють колективне та інди-
відуальне життя людей щодо узгодження та втілення у життя 
загальних інтересів, цілей, ідеалів, використовуючи при цьому 
багато засобів, головним із яких є феноменологія політич-
ної влади13; по-третє, право, яке має неюридичну природу, як 
право суспільних змін, як право динамічне, де постійно присут-
ня ситуація вибору і плюралізм мислення, прийняття рішень і 
діяльності14; по-четверте, норми, яких необхідно дотримуватися 
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у політиці, щоб в управлінні суспільним життям не порушували-
ся закони соціальної природи15; по-п’яте, відображення дедалі 
зростаючої легалізації політики і публічного адміністрування в 
епоху домінування писаних конституцій16; по-шосте, як фун-
даментальну основу правової політології, оскільки саме право 
постає для неї критерієм оцінки всієї політики, від нього зале-
жить легітимність, дієздатність політики, її сприйняття усіма 
членами суспільства17.

Аналіз наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених 
свідчить, що без політичного права неможливий продуктивний 
та динамічний розвиток суспільства і держави, як і повноцінне 
функціонування особи. Спираючись на теоретичні напрацю-
вання вищезазначених науковців, слід погодитися з тим, що 
поява у науковому дискурсі політичного права, його оформлен-
ня у самостійний напрям досліджень свідчать про нерозривну 
єдність політики і права, зростання ролі останнього в регулю-
ванні політичних відносин, організації та діяльності держави і 
суспільства в цілому.

Сутність та зміст політичного права необхідно розгляда-
ти та розуміти з різних позицій: аксіологічної, гносеологічної, 
онтологічної, функціональної, організаційної, комунікативної, 
дефінітивної тощо. Тільки у своїй єдності ці та інші аспекти у 
розумінні сутності політичного права (у тому числі у контексті 
ідей та цінностей політичної науки, її змістовних та систем-
но-структурних характеристик, серед яких демократія, політич-
на свобода, політична влада, політична відповідальність, полі-
тична свідомість, політичний порядок, політична психологія, 
політичне прогнозування, політичний компроміс тощо) дають 
змогу говорити про існування даного феномена не лише як при-
вабливої концептуальної моделі, а й об’єктивної реальності, 
яка має аксіологічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, 
інституціональні, конститутивні, нормативні, функціональ-
но-телеологічні, історичні, національні та ментальні параме-
три, які еволюційним шляхом склалися під впливом відповід-
них політичних ідей та принципів, а також реальної практичної 
політичної діяльності. 

Симбіоз сутнісних, змістовних, системно-структурних та 
функціонально-телеологічних характеристик політичного права 
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дозволяє, по-перше, зрозуміти зміст багатьох сучасних політич-
них концепцій та доктрин, в основі яких гідність людини, верхо-
венство права, суверенітет народу, демократія, парламентаризм, 
соціальна солідарність, самоорганізація тощо. Тому тільки за 
умови їх концептуальної, інституціональної та функціональ-
ної інсталяції у механізм демократичної політичної системи 
суспільства політичне право стає оптимальною та, по суті, уні-
версальною основою для вирішення різних політичних питань, 
у тому числі та насамперед прав людини, що свідчить про коло-
сальний гуманістичний потенціал інститутів політичної влади.

По-друге, політичне право не має протиставлятися або ото-
тожнюватися виключно з конституційним або адміністратив-
ним правом. Політичне право є багатовимірним соціально-по-
літичним феноменом: це і політична ідея, і політична теорія, і 
напрям у політичній науці, і глобальна політична практика, і 
нормативне утворення тощо.

По-третє, політичне право – це метатеоретичне наукове 
явище, предтечею якого є численні спроби теоретичного осмис-
лення досвіду розвитку політичної влади в різних країнах. Саме 
тому вкрай важливе узагальнення різнопланових досліджень 
політичних систем, як і акумулювання різних наукових традицій 
в рамках сучасної політичної та юридичної науки.
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Batanova Nataliya. Genesis and conceptualization of political law
The article explores the problems of formation and conceptualization of 

political law. Studying the political and legal heritage of thinkers of the past, the 
political and legal views, theories and doctrines formulated by them have not 
only provided the philosophical basis for further shaping the legal approach to 
politics, consolidating the idea of the rule of law, but also helped to give birth to 
the concept of political law.

It was under the influence of the aforementioned political-legal theories 
that a new human-centric understanding of state-legal phenomena and 
processes emerged: law and the state emerged as two inseparable entities whose 
existence and interconnection are in synergistic unity. In other words, the state 
and the law began to be regarded not as separate phenomena of social life, but 
as two interrelated phenomena.

The conceptual analysis of the scientific views of native and foreign 
scientists shows that without political law, productive and dynamic development 
of society and the state, as well as the full functioning of the individual, are 
impossible. Based on the theoretical achievements of the above scientists, it 
should be agreed that the emergence in the scientific discourse of political law, 
its design in a separate direction of research testify to the indissoluble unity of 
politics and law, the increasing role of the latter in regulating political relations, 
organization and activity of the state and society as a whole.

It is noted that the essence and content of political law must be viewed and 
understood from different points of view: axiological, epistemological, 
ontological, functional, organizational, communicative, definitive, etc. Only in 
their unity are other aspects identified in the understanding of the essence of 
political law (including in the context of the ideas and values of political 
science, its substantive and systemic and structural characteristics, including 
democracy, political freedom, political power, political responsibility, political 
consciousness, political order, political psychology, political forecasting, 
political compromise, etc.) allow us to speak about the existence of this 
phenomenon not only as an attractive conceptual model, but also an objective 
reality that has an ideological, epistemological, ontological, civilizational, 
institutional, constitutional, normative, functional-teleological, historical, 
national and mental parameters that have evolved under the influence of 
relevant political ideas and principles, as well as real practical political activity.

Key words: political law, legal political science, politics, law, state.
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В. М. ТАРАСЮК

ЩОДО РОЛІ Й МІСЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
У РОЗБУДОВІ ДЕРЖАВИ1

Розглядаються основні чинники ефективності державної влади, сучас-
ний стан правоохоронної системи. Розкрито взаємозв’язок ефективної 
держав ної політики й стану захищеності громадян. Досліджено критерії 
оцінки діяльності правоохоронних органів та спецслужб як основних інсти-
туцій, покликаних до боротьби з корупцією. Розкрито потенційні ризики 
наслідків неподолання негативних явищ, що гальмують розвиток Української 
держави. 

Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронна система, спеціальні 
служби, корупція, державна політика, громадянське суспільство. 

Tarasyk Volodymyr. On the role and places of law enforcement authorities in 
the building state

The article deals with the main factors of state power efficiency, the current state 
of the law enforcement system and explores the relationship between effective state 
policy and the state of citizens’ protection. The criteria for evaluating the activities 
of law enforcement agencies and special services as the main institutions designed 
to combat corruption are explored. Potential risks of the consequences of overcoming 
social phenomena, hindering the development of the Ukrainian state have been 
revealed.

Key words: law enforcement, law enforcement, special services, corruption, 
public policy, civil society.

Сучасний стан правоохоронної системи Української держави 
консервує недовіру й втрату авторитету державних інституцій1. 
Вельми широке несприйняття правоохоронців як захисників 
суспільного порядку і громадської безпеки обумовлене низь-
кою професійною компетенцією та недостатньою ефективністю 
органів виконавчої влади. 

Ми не будемо аналізувати передумов, що сприяли руйнуван-
ню й гальмували розвиток правоохоронної системи, зафіксуємо 
лише стан, у якому перебувають відповідні професійні середо-

1© ТАРАСЮК Володимир Миколайович – кандидат політичних наук, 
науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту 
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вища на п’ятому році після Революції Гідності й т. зв. оновлення 
державної влади. 

Реформа правоохоронної системи, про яку заявляють укра-
їнські можновладці, обмежилася перейменуванням міліції в 
Національну поліцію, створенням Національної гвардії України 
в системі МВС, створенням Національного антикорупційного 
бюро України та Державного бюро розслідувань, збільшивши 
таким чином чисельність органів правопорядку та кількісний 
склад громадян, залучених у сферу правоохоронної діяльності. 
Під егідою боротьби з корупцією були створені додаткові над-
будови у правоохоронній системі, збільшивши таким чином 
навантаження на державний бюджет2. 

Ми поділяємо позицію президента Римського клубу Естонії 
щодо базових чинників державного розвитку й ефективнос-
ті державного управління. Юло Вооглайд визначає мотивацію, 
компетенцію та орієнтацію ключовими, взаємопов’язаними й 
взаємозалежними якостями державного менеджера, суспільно-
го діяча чи політика3. 

Поєднання мотивації до покращення якості державних послуг, 
професійної компетенції у відповідній сфері та орієнтації на 
суспільне благо здатні принести очікувані результати. Відсутність 
будь-якої із зазначених складових неминуче призводить до краху 
системи й руйнування відповідних державних інститутів. Вмо-
тивований до корупції й компетентний для створення схем роз-
крадання бюджетних коштів чиновник не може мати відповідної 
політичної орієнтації на досягнення суспільного блага. І навпаки, 
високо мотивований державний діяч, орієнто ваний на розвиток 
країни, не здатен досягнути заявлених цілей без потрібної ком-
петенції. Адже якою б високою не була мотивація, вона не здатна 
компенсувати відсутність необхідної компе тенції. 

Суспільний попит на «нові обличчя» був обумовлений не 
бажанням змінити декорації на сцені державної політики, а 
створенням умов для реалізації й розвитку потенціалу не пов’я-
заних із корумпованими олігархічними кланами суб’єктів сус-
пільно-політичних відносин. «Нові обличчя» асоціювалися з 
новою, прогресивною політикою розвитку, новими, демокра-
тичними й прозорими методами урядування, новими поглядами 
та принципами, кардинально відмінними від посттоталітарної, 
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кланової політики «проїдання» природних ресурсів, зовнішньо-
го кредитування тощо. 

Натомість, замість довгоочікуваних «нових облич», відібраних 
за меритократичним принципом, український політикум напов-
нили раніше невідомі широкому загалу «інші обличчя» випле-
кані в середовищі вітчизняного олігарахату. Підміна «нових» на 
«інших» відбулася в усіх сферах державного управління – від осві-
ти й медицини до правоохоронної системи й судової влади. 

Усі без винятку сфери суспільного життя є взаємопов’язани-
ми й взаємозалежними, не існує жодної системи, здатної функ-
ціонувати самостійно, незалежно від інших суспільних інститу-
тів. Результати діяльності (бездіяльності) того чи іншого спів-
товариства впливають на якість і ефективність інших, ззовні не 
пов’язаних видів діяльності та функціонування держави4. 

Функція правоохоронних органів полягає у поєднанні сервісу 
та контролю. Вміння розмежовувати одне від одного, здатність 
усвідомлювати суспільну користь та діяти виключно в держав-
них інтересах формує довіру суспільства й авторитет правоохо-
ронців, а разом із цим сприяє відновленню дієздатності право-
охоронної системи5. 

Досі залишається хибним сприйняття й усвідомлення орга-
нами державної влади поняття «державний інтерес». Більшість 
поліцейських, податківців, митників, слідчих, прокурорів та 
суддів, як і більшість чиновників будь-якого рангу, вважають 
державні інтереси дещо відмінними від інтересів суспільних. 
Інерція радянських стереотипів мислення спонукає держслуж-
бовців сприймати суспільне (загальне) благо як щось виключно 
теоретичне, спрямоване на досягнення якихось міфічних цілей, 
відірваних від реальності6. 

Українські суди практично не застосовують дефініцію «дер-
жавні інтереси» в розумінні загального (суспільного) блага. 
Останнє створюється суспільством (платниками податків, гро-
мадянами, підприємцями), а не органами влади, яка за своєю 
суттю повинна лише адмініструвати окремі процеси й забез-
печувати інклюзивність економічних та політичних інститутів. 
У розумінні вітчизняної Феміди, державні інтереси коре люються 
з інтересами та цілями служби (органів державної влади). Таким 
чином, державна влада відокремила суспільні інтереси від інте-
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ресів влади, а досягнення загального блага (основна мета ство-
рення держави) взагалі не розглядається як мета функціонуван-
ня інститутів державної влади. 

Рівень правової культури, як і якість правозастосування, не 
дають можливості громадянам однієї з найбільших європейських 
держав відчувати себе захищеними у власній країні. Суб’єкти 
економічної діяльності, які наповнюють бюджет податками, 
створюють робочі місця, виробляють товари й надають послуги, 
незважаючи на створення додаткових правоохоронних органів, 
досі залишаються незахищеними від рейдерських атак, неспра-
ведливого ціноутворення внаслідок контрабанди, монопольно-
го становища фінансово-промислових груп та корумпованості 
державних сервісів. Кількість органів контролю /нагляду/ пра-
вопорядку збільшується, а якість життя й рівень безпеки грома-
дян погіршуються. Боротьба з корупцією перетворилася на один 
із способів корупційного збагачення7.

Основною причиною непритягнення корупціонерів чи інших 
суб’єктів кримінальних проваджень до відповідальності є насам-
перед не заангажованість або непрофесіоналізм суддів, а низька 
мотивація, компетенція та суспільно-політична орієнтація слід-
чих і прокурорів. На останніх покладено відповідальність за зби-
рання доказів, документування фактів, ініціювання експертних 
досліджень та вчинення інших передбачених законодавством 
слідчих (розшукових) дій, спрямованих на доведення вини чи 
невинуватості фігурантів кримінальних проваджень. Від якості 
їх професійної діяльності та компетенції залежать успіх і резуль-
тати тих чи інших судових процесів. 

Українська традиція шукати крайніх відволікає нас від 
системного переосмислення першопричин виникнення тих 
чи інших негативних процесів. Страх втратити владу чи посаду 
досі обумовлює формування державного апарату насамперед з 
лояльних, а не компетентних кадрів. 

Населення, яке не відчуває підтримки й допомоги правоохо-
ронних органів, не буде довіряти й співпрацювати з правоохо-
ронцями. Які б закони не ухвалювала Верховна Рада України, 
які б виплати не обіцяла держава за розкриття корупційних 
схем, без довіри до працівників Нацполіції, СБУ, ДФС, ДБР, 
НАБУ чи прокуратури неможливо налагодити співпрацю навіть 
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із найсвідомішими громадянами. Державна політика не може 
обмежуватися лише формальним прийняттям нормативно-пра-
вових актів, цього недостатньо для формування конче необхід-
ної правової культури й громадянської відповідальності. 

Доступ до політики, влади, до прийняття важливих держав-
них рішень та впровадження ефективних програм розвитку 
досі залишається закритим для широкого кола громадян. Про 
це свідчать і зростання протестних рухів, і радикалізація вули-
ці. Молодь, яка не має можливості впливати на своє майбутнє у 
власній країні, готова до вкрай неконструктивних заходів. Події, 
що нині відбуваються у Південній Америці, Ірані, Гонконзі, вка-
зують на неминучість подібних процесів у будь-якій країні світу, 
де влада монополізована обмеженим колом фінансово-промис-
лових кланів, відсутня реальна опозиція, а виборчі процеси імі-
туються8. 

Держава, і насамперед громадянське суспільство, здатні до 
самоорганізації, спроможні формувати й контролювати владу. 
Дії влади, спрямовані на усунення громадян, громадських орга-
нізацій від політичних процесів, неминуче призводять до про-
тестів, масових заворушень, актів непокори. Радикалізація про-
тестів свідчить про неможливість активної меншості бути почу-
тою владою. 

З розвитком технічних засобів передачі інформації, комп’ю-
терних/цифрових технологій, соціальних мереж політичним елі-
там в усьому світі стає дедалі важче приховувати від суспільства 
свої статки, зв’язки, інтереси. Нове покоління землян (у загаль-
нопланетарному сенсі), яке з молоком матері засвоїло цифрові 
технології й має неабиякі навички їх застосування, сприймає 
світ по-іншому. Відкритість, прозорість, об’єктивність, спра-
ведливість, рівність стають для сучасної молоді базовими чин-
никами співіснування. Відповідно змінюються вимоги до влади, 
сприйняття влади, нівелюється страх перед органами примусу. 
Наприклад, покоління 14-16-річних європейців не вбачає необ-
хідності у вищій освіті й вважають урядовців трутнями у загаль-
ному державному вулику, які збагачуються за рахунок праці про-
стих людей і не здатні їм допомогти. Ліво- та право-радикаль-
ні рухи набирають популярності в Німеччині, Великобританії, 
Франції, Іспанії тощо9. 
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Країни, що не здатні забезпечити своїм громадянам широ-
кі можливості для розвитку й самореалізації, наражаються на 
небезпеку. Чинники, які ще вчора були об’єднавчими, сьогодні 
втрачають суспільний сенс. Нація, національні інтереси, мова, 
релігія, культура, традиції – розбиваються об мури глобалізацій-
них процесів, відкритого Інтернетпростору. Будь-який школяр, 
що має смартфон, здатен довідатися про те, що відбувається у 
тій чи іншій країні світу, як живуть його однолітки в Африці чи 
США, чим захоплюються жителі Австралії або де безкоштовно 
можна «скачати» потрібне програмне забезпечення, будь-який 
фільм чи музичний твір. 

Вже сьогодні нам слід враховувати фактор глобальної тран-
спарентності й миттєвого обміну інформацією при формуванні 
стратегічних програм державного розвитку. Публічна політика 
повинна не лише охоплювати інтереси усіх соціальних груп, а й 
бути здатною до прогнозування майбутніх викликів, щоб вже на 
етапі планування закласти підвалини розвитку майбутніх поко-
лінь і збереження державності. 

Виклики, які стоять перед Української державою, зумов-
люють необхідність потребують насамперед позбутися тваринних 
інстинктів наживи й безмірного збагачення бюрократичного апа-
рату, який, власне, є скелетом системи державного управління. 

Переформатування органів влади, інформаційна прозорість і 
подолання тотальної корупції вимагають відновлення дієздатно-
сті спецслужб та правоохоронної системи. Незважаючи на інфор-
маційний вакуум довкола провальних «успіхів» Національної 
поліції, СБУ, НАБУ, ДБР, ДФС та органів прокуратури в боротьбі 
з корупцією, відбувається тривале зниження авторитету право-
охоронних органів. Професійна непридатність слідчих, відсут-
ність мотивації оперативних працівників і корупційна заангажо-
ваність прокурорів призводять до втрати будь-яких сподівань на 
справедливе покарання рейдерів та корумпованих чиновників. 

Передвиборна програма Володимира Зеленського й заяви 
щодо деолігархізації та неминучої жорсткої відповіді на коруп-
ційні злочини відновили суспільну надію на чергове покращен-
ня. Українці запаслися терпінням, надаючи шостому Президен-
ту неабиякий кредит довіри на відновлення потужної, дієздатної 
й ефективної правоохоронної системи10. Суспільство очікує на 
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припинення рейдерства, прокурорсько-суддівського свавілля 
та покарання корупціонерів за безмірне збагачення на крові 
Небесної сотні / військовослужбовців ООС.

Спецслужби / правоохоронні органи повинні стати тією 
інституцією, яка розпочне агресивний наступ на суб’єктів 
корупції, виявить й оприлюднить факти здачі державних інте-
ресів, поверне награбоване, сприятиме відновленню правової 
держави й формуванню принципів доброчесності органів дер-
жавної влади. Інших легітимних механізмів протидії злочинним 
діям у Конституції України не передбачено. 

Однак сучасний стан вітчизняних органів примусу не відповідає 
щонайменшим стандартам спецслужб, покликаних здійснювати 
захист державних інтересів. Постійна зміна політичної кон’юнкту-
ри й нехтування основними засадами контррозвідувальної функ-
ції призвели до комерціалізації та наповнення СБУ лобістами 
фінансово-промислових груп. Тісні мафіозні зв’язки офіцерів із 
представниками олігархічних кланів, призвели до використання 
ресурсів Служби безпеки насамперед в інтересах політичних еліт, 
а залежність керівництва СБ України від бізнес-інтересів окремих 
приватних структур досягла катастрофічного рівня. Розмір статків 
старших офіцерів дозволяє останнім інвестувати у власний бізнес, 
а службове становище використовується лише для захисту осо-
бистих комерційних інтересів та недобросовісної конкурентної 
боротьби. Діагноз стану ключової спецслужби України свідчить 
про незворотність корупційних процесів й необхідність системної 
трансформації кадрової політики11.

В іншому випадку функції СБУ, Нацполіції, ДБР, НАБУ та 
інших органів, що перебувають на утриманні платників подат-
ків, почнуть виконувати доведені до відчаю громадяни – ферме-
ри, представники малого й середнього бізнесу, власники вироб-
ництв, таксисти, звільнені в запас безробітні ветерани АТО/
ООС, скалічені й зубожілі добровольці, незаконно засуджені, 
незаконно позбавлені житла, землі, майна. 

Підсумовуючи, важливо наголосити, що глобалізаційні проце-
си й карколомні ціннісні зміни в свідомості наступних поколінь 
жодним чином не оминуть Україну. Бажання і право людей жити 
в достатку, в безпечній, цивілізованій країні не зупинити. Збе-
реження миру та спокою, як і української державності, вимагає 
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докорінної ліквідації ганебних традицій корупції, зневаги до гро-
мадянського суспільства, до загальнолюдських прав та інтересів. 
Саме для боротьби й протидії цим гальмівним наш розвиток яви-
щам варто створити можливості для розвитку ефективної, вмоти-
вованої, суспільно-орієнтованої та компетентної правоохоронної 
системи, яка стоятиме на стороні державних (суспільних) інтере-
сів, спрямованих на досягнення загального блага. 
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Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. № 3. С. 150. 
4. Юло Вооглайд. Країні потрібні генералісти. 2018. НВ. URL: https://
n v. u a / u k r / o p i n i o n / k r a j i n i - p o t r i b n i - h e n e r a l i s t i - 2 4 6 8 5 8 9 . h t m l . 
5. Сковронський Д. Взаємовплив та взаємозв’язок громадянського 
суспільства і держави як єдиної цілісності. 2017. С. 185. 6. Данилюк О. 
Правоохоронні органи не мають виконувати невластиві їм функції та 
втручатися у роботу бізнесу. Міністерство фінансів України. URL: 
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екс-власник якого – друг Семочка. URL: [https://bihus.info/pid-
kerivnictvom-skandalnogo-semochka-kiivske-sbu-vimagalo-original-auditu-
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Tarasyk Volodymyr. On the role and places of law enforcement authorities in 
the building state

Globalization processes and mind-blowing value changes of the next 
generations will in no way bypass Ukraine. The desire and right of people to live 
in prosperity, in a safe, civilized country is not stopped. Maintaining peace and 
tranquility, as well as the Ukrainian statehood, requires a radical elimination 
and elimination of the shameful traditions of corruption, disrespect for civil 
society, human rights and interests of the general public. It is for the sake of 
combating and counteracting these developments that hinder our development 
that it is necessary to create opportunities for the development of an effective, 
motivated, socially oriented and competent law enforcement system that will 
stand up for the protection of state (public) interests aimed at achieving the 
common good.

The current state of domestic enforcement agencies does not meet the 
minimum standards of special services designed to protect state interests. The 
constant change of political environment and neglect of the basic principles of 
counter-intelligence function have led to the commercialization and filling of 
the SBU with lobbyists of financial-industrial groups. The close mafia of 
officers with oligarchic clans led to the use of Security Service resources 
primarily in the interests of political elites, and the dependence of the Security 
Service of Ukraine on the business interests of individual private structures 
reached catastrophic levels. The size of the senior officers’ salaries allows the 
latter to invest in their own businesses, and the official position is used solely to 
protect personal commercial interests and unfair competition. The diagnosis of 
the status of the key intelligence service of Ukraine testifies to the irreversibility 
of corruption processes and the need for systematic transformation of personnel 
policy.

The special services / law enforcement agencies should become the 
institution that will launch an aggressive attack on the subjects of corruption, 
identify and publicize the facts of surrender of state interests, return a loot, 
promote the restoration of the rule of law and the formation of principles of 
integrity of public authorities. There are no other legitimate mechanisms for 
counteracting criminal acts in the Constitution of Ukraine.

Key words: law enforcement, law enforcement, special services, corruption, 
public policy, civil society.
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А. В. МАТВІЙЧУК

ЗАЛУЧЕНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ САМОВРЯДНИХ  
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ  

ДО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ1

З’ясовано реальну залученість громадських самоврядних організації в 
Україні до активного суспільно-політичного життя та проблеми, які галь-
мують ефективність такого впливу. Серед форм участі неурядових органі-
зацій у формуванні та реалізації державної політики виокремлені такі 
основні: вплив неурядових аналітичних центрів на розробку та прийняття 
владних рішень; участь у забезпеченні демократичних, прозорих та чесних 
виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
участь у роботі громадських рад і колегій, створених при центральних орга-
нах виконавчої влади.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадське об’єднання, гро-
мадські рухи, самоврядування, демократія, аналітичні центри.

Matviichuk Andriy. Involvement of public self-governmental organizations in 
Ukraine to social and political life

The real involvement of public self-government organizations in Ukraine in the 
active socio-political life and the problems that hinder the effectiveness of such 
influence are revealed. Among the various forms of participation of non-
governmental organizations in the formulation and implementation of public policy, 
the following main are analyzed: the influence of non-governmental think tanks on 
the development and decision-making of government; Participation in ensuring the 
democratic, transparent and fair character of elections to public authorities at all 
levels and local self-government; participation in the work of public councils and 
colleges established under the central authorities.

Key words: civil society, public association, social movements, self-government, 
democracy, think tanks.

Сучасна Україна переживає надзвичайно складні часи: глибо-
ка системна криза та зумовлене нею масове зубожіння населен-
ня, масштабна корупція через невдалі дії щодо реформування 
тих державних оганів, які найбільше взаємодіють з громадянами 

1© МАТВІйЧУК Андрій Васильович – кандидат політичних наук, за-
ступник генерального директора з науково-технічної роботи Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; ORCID: 0000-0003-4051-
2484; e-mail: matvijchuk@nas.gov.ua.
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(поліція, податкова служба, прокуратура), зневіра громадськості 
у спроможності влади провести повномасштабні демократичні 
реформи, нарешті зупинити агресію Російської Федерації проти 
України та деструктуктивну для нашої державності та цивіліза-
ційного розвитку гібридну війну. Виклики загрозливі, й суспіль-
ству треба дати на них адекватну відповідь.

В історії сучасної України були критичні стани: листопад - 
грудень 2004 р. та листопад 2013 р. – лютий 2014 р., коли вирі-
шальний вплив на перебіг політичних подій зробила громад-
ськість і засвідчила незворотність демократичного вибору Укра-
їни та зростання ролі громадянського суспільства. «Надзвичай-
на самоорганізація й самопожертва українського суспільства під 
час Євромайдану, його роль у протистоянні зовнішній агресії, 
делегування окремих представників громадських, добровольчих 
та волонтерських організацій до органів влади – усе це породило 
в громадян сподівання на те, що очікувана суспільством оновле-
на держава стане більш ефективною, серйозно поставиться до 
проведення кардинальних реформ, які сприятимуть демократи-
зації та зростанню добробуту»1. 

І дійсно, за відносно невеликий проміжок часу Україна 
досягла помітного прогресу в створенні демократичних інсти-
туцій та зміцненні демократичних процедур. Це підтверджуєть-
ся, зокрема, її оцінкою в авторитетному рейтингу міжнародної 
незалежної організації «Freedom House». Згідно із щорічним 
аналізом цієї організації Україна тривалий час за рівнем полі-
тичних прав і громадянських свобод отримувала оцінку «част-
ково вільної» країни. А у 2005- 2007 роках її рейтинг піднявся 
до оцінки «вільної»2.

Однак сучасний етап розвитку України демонструє, що їй 
так і не вдалося створити стабільну та ефективну систему дер-
жавної влади. Про політичну нестабільність свідчить і повер-
нення України за рейтингом тієї ж організації «Freedom House» 
до числа «частково вільних» країн. У цьому плані показовими є 
результати дослідження «Країни перехідного періоду» впливо-
вими зарубіжними неурядовими організаціями стану демокра-
тії в сучасній Україн, проведеного міжнародною організацією 
Freedom House у 2016 р. «Індекс демократії в Україні оцінений 
на рівні 4, 68 бала (за шкалою від 1 до 7, де 1 відображає найви-
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щий рівень демократі, 7 - найнижчй). У 2015 р. індекс демократії 
в Україні дорівнював 4, 75 бала. Тобто маємо певне покращення, 
однак загальна оцінка міжнародними експертами процесу демо-
кратизації в Україні відносить її до «частково вільних країн» з 
«гібридним режимом». Позитивно, що Україна позбулася оцін-
ки semi-consolidated authoritarian regime. Утім прикро констату-
вати, що ступінь громадянських свобод в Україні ще не досягає 
рівня semi-consolidated democracy»3.

Отже, державним інституціям слід викорінити традиційне 
ставлення до людини як до підданого, мовчазного виконав-
ця державних команд і наказів. Опікунська, патерналістська 
політика держави має поступитися місцем партнерським від-
носинам між громадянином і владою4. У даній ситуації дієвим 
інструментом створення ефективної системи державної влади та 
її легітимації, на нашу думку, може стати ширше залучення до 
вироблення та реалізації державної політики інститутів грома-
дянського суспільства, зокрема неурядових самоврядних орга-
нізацій. Тому зростає актуальність аналізу та пошуку можливих 
шляхів удосконалення форм такого залучення.

Питання залученості громадських неурядових організацій 
до суспільно-політичного життя розглядаються вітчизняними 
дослідниками під різними кутами зору – від суто теоретичного 
визначення умов взаємодії влади і організацій громадянсько-
го суспільства (Є. Бистрицький, А. Білоус, О. Бородій, О. Він-
нікова, В. Горленко, М. Гурицька, Г. Євтушенко, А. Карась, 
В. Ковальчук, А. Колодій, І. Кресіна, О. Крюкова, М. Лациба, 
А. Лясота, І. Макарова, О. Поліщук та ін.) до аналізу конкрет-
них механізмів і умов залучення громадських структур до про-
цесу прийняття владних рішень на державному та місцевому 
рівнях (О. Бориславська, К. Вінцукевич, В. Граб, В. Безчаст-
ний, Є. Качмарський, О. Корнієнко, Г. Малкіна, А. Матвієнко, 
В. Нечипоренко, С. Пономарьов, О. Скрипнюк та ін.). 

За визначенням «Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи державам – членам стосовно правового статусу неуря-
дових організацій у Європі» (жовтень 2007 р.) поняття «неурядо-
ві організації» включає добровільні самоврядні об’єднання або 
організації, створені для реалізації некомерційних завдань їхніх 
засновників або членів. До них не належать політичні партії5.
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Зазначимо, що у вітчизняному науковому та суспільно-по-
літичному дискурсі зазвичай вживаються як синоніми такі 
поняття: «неурядова організація» (Н. Білик, І. Вітик, О. Корнієв-
ський, Д. Кохан, А. Малюська, О. Обрінська, А. Омельченко 
та ін.), «громадська організація» (М. Бондаренко, Р. Бортейчук, 
М. Булгаков, Л. Василенко, К. Вінцукевич, Л. Горяна, Г. Несте-
ренко, В. Завгородній, А. Іпатов, К. Левчук, Г. Шкіря та ін.), 
«неприбуткова організація» (В. Мікловда, А. Небитов, С. Пасіч-
ніченко та ін.), «недержавна організація» (А. Галай, С. Галашко, 
О. Голішенко та ін.), «організація третього сектора» (С. Глад-
кий, В. Гончар, А. Пантелеймоненко, А. Ткачук, В. Головенько, 
Л. Усаченко та ін.), «самоврядна організація» (О. Бориславська. 
І. Горовський, І. Бодрова, В. Бесчасний, Г. Євтушенко, Є. Заха-
ров, Н. Камінська, О. Скрипнюк, Т. Ульянова та ін.) тощо. Не 
вдаючись в деталі відмінностей між ними і навіть до спроб роз-
різнити їх (А. Галай, Н. Мішина), ми у даному контексті вико-
ристовуватимо їх як синоніми, акцентуючи увагу на впливі цих 
організацій на вироблення й реалізацію державної політики.

Закон України «Про громадські об’єднання» дає такі визначен-
ня: «громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізич-
них осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення 
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема еконо-
мічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів». 
Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утво-
рюється як громадська організація або громадська спілка: «гро-
мадська організація – це громадське об’єднання, засновниками 
та членами (учасниками) якого є фізичні особи», «громадська 
спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юри-
дичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть 
бути юридичні особи приватного права та фізичні особи»6. 

Отже, можливості партнерських стосунків між органами 
влади та інститутами громадянського суспільства розширю-
ються, зокрема завдяки позитивним тенденціям у становленні 
останніх. За станом на 2019 рік кількість громадських організа-
цій, зареєстрованих Державним комітетом статистики України, 
сягнула близько 6 тисяч (у тому числі міжнародні, всеукраїнські, 
місцеві організації, їхні філії та відокремлені структурні підроз-
діли, половина з яких мають статус всеукраїнських). 
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Однак зрілість громадянського суспільства визначається не 
лише кількісними й формальними (скажімо, розробленістю 
правових засад) параметрами, а насамперед якісними показни-
ками, тобто ефективністю діяльності, рівнем реального впливу 
на суспільне життя, вироблення й реалізацію державної політи-
ки. Так, за даними В. Літкевич, із числа офіційно зареєстрованих 
громадських організацій суспільно активними є близько 5 %, 
бюджети 90 % яких формуються за рахунок коштів міжнародних 
донорів. За формальними показниками кількості громадських 
організацій ми приблизно на рівні європейських країн. Однак 
реально понад 80 % громадян України не є членами жодної з 
громадських організацій7. 

Громадянське суспільство поки що не спромоглося сформу-
вати чіткі механізми впливу на соціально-політичні процеси. 
Неефективність неурядових самоврядних організацій в Україні 
має комплекс причин. На думку громадян, головними причи-
нами є їхня низька активність та неспроможність реально впли-
вати на ситуацію в регіоні й країні. Проте коло причин набагато 
ширше. Поряд із вказаними це відсутність достатніх коштів для 
діяльності, слабкість організаційного управління, невідповід-
ний професійний рівень членів організації, відсутність широкої 
інформації про їхню діяльність, фінансові зловживання керів-
ників об’єднань, їхня залежність від одного джерела надходжень 
(держави, підприємства, спонсора, міжнародної донорської 
агенції), відсутність підтримки з боку населення, неготовність 
суспільства до широкого поля діяльності цих об’єднань, проб-
леми і труднощі при отриманні офіційної реєстрації та інші 
юридичні проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавства, 
недосконала шкала оподаткування фінансових зобов’язань 
організації, недостатня координація з іншими недержавними 
організаціями, брак інформації про програми та проекти різних 
фондів. Усі ці проблеми фактично зводяться до двох головних і 
взаємопов’язаних – ресурсів та брак попиту8.

Проте вітчизняні соціологи висловлюють упевненість, що 
досвід минулих практик має допомогти вітчизняному громадян-
ському суспільству в досягненні якісно нового рівня розвитку. 

Зупинимося на основних формах впливу громадських само-
врядних організацій на вироблення та реалізацію державної полі-
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тики. Серед багатьох форм участі неурядових організацій у 
формуванні та реалізації державної політики виокремимо ті, 
які у сучасних умовах виявилися найбільш ефективними: 

– вплив неурядових аналітичних центрів на розробку та  
прийняття владних рішень; 

– участь у забезпеченні демократичних, прозорих та чесних 
виборів до органів державної влади та органів місцевого само-
врядування; 

– участь у роботі громадських рад і колегій при центральних 
органах влади.

Зупинимося на них докладніше.
1. В епоху глобалізації та переходу до інформаційного 

суспільства дедалі активніше відбувається залучення неурядових 
аналітичних центрів – (think tanks, «фабрик думок») до вироблен-
ня урядової політики. Це стало загальносвітовою тенденцією. 
Посилюється роль центрів як виробника якісного та суспільно 
витребуваного інтелектуального продукту і в Україні.

Так, база даних Інституту зовнішньополітичних досліджень 
(США), який здійснює моніторинг розвитку світової мережі 
think tanks, станом на початок 2007 року містила відомості 
про 43 українські неурядові аналітичні центри9. Основними 
передумовами суспільного авторитету таких центрів є дійсно 
незалежний характер досліджень; відсутність заангажовано-
сті політичними, партійними, корпоративними та іншими 
груповими інтересами; використання постійного штату висо-
кокваліфікованих фахівців; відкритість і прозорість у роботі; 
помітна присутність в інформаційному просторі; готовність 
до співпраці як із громадськістю, так і з органами державної 
влади.

Високу репутацію й авторитет завоювали такі аналітич-
ні інституції, як Український центр економічних і політичних 
досліджень ім. О. Разумкова (УЦЕПД), Агентство гуманітарних 
технологій (АГТ), Інститут місцевої демократії (ІМД), Інститут 
політики (ІП), Міжнародний центр перспективних досліджень 
(МЦПД), Український незалежний центр політичних дослі-
джень (УНЦПД), Інститут трансформації суспільства (ІТС), 
Інститут виборчого права, Інститут масової інформації (ІМІ) та 
ін. Усього, за підрахунками Центру ім. О. Разумкова, в Україні 
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діють понад 380 НДО, які позиціонують себе як дослідницькі 
структури10.

Основними функціями, які здійснюють неурядові аналітичні 
центри у сфері вироблення та реалізації державної політики, є:

– визначення стратегічних проблем суспільного розвитку, 
пошук пріоритетних напрямів їхнього вирішення та аналіз мож-
ливих сценаріїв їх розв’язання;

– дослідження поточних політичних проблем та розробка 
рекомендацій для органів влади щодо їх вирішення;

– незалежна експертиза законопроектів, урядових програм, 
політичних рішень;

– співробітництво з державними установами у розробці стра-
тегічних документів розвитку країни та окремих сфер суспільного 
життя (щорічного Послання Президента України Верховній Раді 
України, різноманітних програм, концепцій, стратегій тощо);

– розробка та публічна презентація законопроектів і страте-
гічних документів, альтернативних офіційним;

– моніторинг виконання владних рішень, оцінка їх ефектив-
ності та наслідків;

– дослідження громадської думки та динаміки суспільних 
настроїв;

– участь у здійсненні підготовки та перепідготовки керівних 
кадрів;

– коментування та експертна оцінка політичних процесів та 
поточних подій для ЗМІ.

Однак у цілому неурядові аналітичні центри та органи влади 
ще не досягли високого рівня ефективності у своїй співпраці. 
Основними перешкодами на шляху до досягнення цієї мети 
є: відсутність зацікавленості органів влади у такій співпраці; 
низька поінформованість представників владних структур про 
діяльність відповідних центрів та про їхні можливості; націо-
нальні аналітичні центри не завжди можуть вчасно надати інте-
лектуальний продукт потрібної якості або не мають досвіду його 
успішного просування11.

2. Один із найважливіших каналів впливу неурядових орга-
нізацій на вироблення державної політики – спостереження за 
формуванням органів державної влади завдяки контролю виборчо-
го процесу. Більшість громадян досі вважають саме вибори най-
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дієвішим механізмом свого впливу на ухвалення політичних 
рішень. 

Українські неурядові організації за часи незалежності нако-
пичили значний досвід просвітницької роботи з виборцями та 
моніторингу виборчих кампаній (причому не лише в Україні, а 
й за її межами). Найпоширенішими видами діяльності неурядо-
вих організацій під час виборчих кампаній є:

– інформаційно-мобілізаційні акції: інформування виборців 
щодо різних аспектів виборчої кампанії і виборчих прав грома-
дян, мобілізація виборців (особливо молодих) та активізація їх 
участі у виборах;

– правозахисна діяльність: консультування виборців та учас-
ників виборчого процесу стосовно методів захисту їх виборчих 
прав;

– моніторингова діяльність: стеження за дотриманням вибор-
чого законодавства, спостереження на виборчих дільницях та 
безпосередньо в день голосування, проведення електоральних 
соціологічних досліджень;

– просвітницька діяльність: правова й організаційна підго-
товка спостерігачів, підвищення якості підготовки суддів у галу-
зі виборчого законодавства. Особливого суспільного значення 
набула діяльність неурядових організацій щодо забезпечення чес-
них та прозорих виборів. Але тільки під час виборів до Верхов-
ної Ради України у березні 2006 р. вона була вперше унормована: 
рішенням Центральної виборчої комісії шістнадцять неурядових 
організацій отримали офіційний статус спостерігачів.

Реалізація активності громадських організацій у цьому 
напрямку отримала тоді в цілому схвальну оцінку як з боку дер-
жавної влади та основних політичних партій, так і безпосеред-
ньо виборців. Так, згідно із загальнонаціональним опитуванням, 
проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським 
міжнародним інститутом соціології у червні 2006 р., на запитан-
ня стосовно доцільності діяльності незалежних від політичних 
партій громадських організацій з контролю за чесністю виборів 
та просвіти виборців, 36,9 % респондентів відповіли, що вона 
дуже потрібна, а 36,5 % –переважно потрібна. Тобто загалом 
73,4 % опитаних дали позитивну оцінку діяльності неурядових 
організацій у цьому напрямі12.
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Наступні парламентські та президентські вибори, і зокрема 
в 2019 р., підтвердили високу суспільну репутацію неурядових 
організацій, які займаються забезпеченням чесних та прозорих 
виборів. Водночас вони ще раз продемонстрували наявність хро-
нічних проблем, які так і не вирішуються, незважаючи на наси-
ченість останніх років виборчими кампаніями. Це насамперед 
невизначеність статусу неурядових організацій як спостерігачів 
на виборах на законодавчому рівні; необов’язковість реагування 
владних інституцій на критичні зауваження неурядових органі-
зацій під час проведення виборів; відсутність дієвого механізму 
імплементації пропозицій неурядових організацій з удоскона-
лення виборчого процесу тощо.

3. Участь у роботі громадських рад і колегій при централь-
них органах влади. Позитивну роль в активізації створення і 
діяльності громадських рад та унормуванні їхнього правово-
го статусу відіграла постанова Кабінету Міністрів України від 
15 жовтня 2004 р. № 1378 «Деякі питання щодо забезпечен-
ня участі громадськості у формуванні та реалізації держав-
ної політики». Відповідно до цієї постанови громадські ради 
мають статус консультативно-дорадчого органу при органі 
влади і створюються з метою здійснення координації захо-
дів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики. Однак на практиці використання цього інструмен-
та залучення громадських організацій до вироблення держав-
ної політики ще дуже далеке від досконалості, що зумовлено 
низкою чинників:

– часта зміна урядів в Україні призводить до того, що кожен 
із них починає формувати громадські ради заново, і отже, не 
забезпечується стабільність та спадкоємність їх роботи;

– при багатьох міністерствах та інших центральних органах 
виконавчої влади громадські ради так і не сформовані або пере-
бувають на стадії формування;

– у діяльності багатьох громадських рад відсутні публічність 
та прозорість;

– формування персонального складу багатох громадських 
рад досі відбувається кулуарно, за принципом корпоративної 
лояльності;
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– не визначений статус рекомендацій та рішень громадських 
рад, не розроблені механізми їх впровадження тощо.

Для усунення вказаних недоліків корисно було б звернути 
увагу на зарубіжний досвід діяльності громадських рад та мож-
ливості його застосування в Україні. Так, уряд США широко 
застосовує публічно-приватні дорадчі комітети. Нині існують 
понад 1000 таких комітетів (іноді їх ще називають радами), 
майже 400 з яких – на президентському рівні. Лише Міністер-
ство торгівлі США має 77 дорадчих комітетів, включно з пре-
зидентською Експертною радою. Найважливіше, що всі дорадчі 
комітети регулюються Федеральним законом про дорадчі комі-
тети 1972 р. і управляються Адміністрацією служб загального 
призначення. Федеральний закон вимагає від них збалансова-
ного представництва, статусів із чітко визначеними завданнями 
й обсягом повноважень, відкритого доступу для громадськості, 
своєчасного інформування громадськості про дати і порядок 
денний всіх засідань, доступу громадськості до всіх протоколів 
та інших документів і публічної підзвітності13.

Досить цікавим вбачається і досвід діяльності громадських 
рад у Швеції, Великобританії, ФРН, Франції та інших зарубіж-
них країнах. 

Отже, в Україні уряд має активізувати роботу над положення-
ми про громадські ради (громадські колегії) і залучати громад-
ськість до обговорення проектів відповідних положень на всіх 
етапах їхньої розробки. Громадські ради повинні стати не просто 
механізмом зворотного зв’язку з громадськістю, а майданчиком 
для кваліфікованого діалогу з питань політики, обміну досвідом 
та знаннями. Консультації з громадськістю в рамках громад-
ських рад мають починатися якомога раніше у процесі форму-
лювання позицій і проектів рішень. Залучені до консультацій 
мають одержувати необхідні матеріали та інформацію в доступ-
ному форматі. Теми консультацій мають оголошуватися зазда-
легідь, щоб неурядові учасники мали достатньо часу для під-
готовки до участі в обговоренні. Звіти про роботу громадських 
рад мають бути регулярні й публічно доступні. Треба виробити 
прозорий і простий механізм зворотного зв’язку, за допомогою 
якого громадськість дізнаватиметься про подальшу долю пода-
них матеріалів та рекомендацій та ефективність процесу кон-
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сультацій. Мірилом ефективності роботи громадських рад має 
бути кількість і якість рішень органів влади, на прийняття яких 
вплинули консультації в рамках громадської ради.
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Matviichuk Andriy. Involvement of public self-governmental organizations in 
ukraine to social and political life

The real involvement of public self-government organizations in Ukraine in 
active social and political life has been clarified. It is stated that as of 2019 the 
number of public organizations registered by the State Statistics Committee of 
Ukraine reached about 6 thousand (including international, all-Ukrainian, 
local organizations, their branches and separate structural divisions), all of 
which have the status of all-Ukrainian.

However, the maturity of civil society is determined not only by quantitative 
and other formal (say, legal basis) indicators, but above all by qualitative 
indicators, that is, the effectiveness of their activities, the level of their real 
impact on public life, the formulation and implementation of public policy. It 
is stated that about 5% of the officially registered non-governmental 
organizations are publicly active, 90% of which are formed from international 
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donors. According to the formal indicators of the number of NGOs, we are 
approximately equal to the pan-european countries. However, in fact, over 
80% of Ukrainian citizens are not members of any public organization.

It is stated that civil society has not yet been able to formulate clear 
mechanisms for influencing socio-political processes. The inefficiency of non-
governmental non-governmental organizations in Ukraine is caused by a set of 
reasons, the main ones being their low activity and inability to really influence 
the situation in the region and in the country. members of the organization, lack 
of widespread information about their activities, financial abuse of the 
leadership of these associations, their dependence on one source revenues 
(states, businesses, sponsors, international donor agencies), lack of support for 
their activities on the part of the population, unpreparedness of our society for 
a wide range of activities of these associations, problems and difficulties in 
obtaining official registration and other legal problems associated with the 
imperfection of the current legislation, inadequate scale of taxation of financial 
liabilities of the organization, lack of coordination with other non-governmental 
organizations, lack of information on programs and projects of various funds.

Among the various forms of participation of non-governmental organizations 
in the formulation and implementation of public policy, the following main are 
analyzed: the influence of non-governmental think tanks on the development 
and decision-making of government; Participation in ensuring the democratic, 
transparent and fair character of elections to public authorities at all levels and 
local self-government; participation in the work of public councils and colleges 
established under the central authorities.

It is recommended that in Ukraine the Government should intensify work 
on the provisions on public councils (public colleges) and involve the public in 
discussing draft relevant provisions at all stages of their development. Public 
councils should not just be a mechanism for public feedback, but a platform for 
skilled policy dialogue, exchange of experience and knowledge as a stepping 
stone for informed political decisions.

Key words: civil society, public association, social movements, self-
government, democracy, think tanks.
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Ю. Ю. РУДЕНКО

СОЦІАЛЬНА МІФОЛОГІЯ  
В СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ  

ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ1

Аналізується соціальна міфологія як інструмент маніпулювання суспіль-
ною свідомістю, що видається небезпечним у поляризованому українському 
соціумі. 

Ключові слова: соціальна міфологія, суспільна свідомість, інструмен-
тальна функція, історична пам’ять, національна безпека.

Rudenko Yuliia. Social mythology in the public consciousness as a threat to 
national security of Ukrainian

The article is devoted social mythology, as a tool to manipulate public opinion 
that there is unsafe for the polarized Ukrainian society.

Key words: social mythology, social consciousness, the instrumental function, 
historical memory, national security.

У структурі суспільної свідомості України значне місце 
посідає міфологемна (міфологічна) складова, яка ґрунтується 
на спрощеному, ірраціональному та догматичному сприйнят-
ті соціальної та політичної дійсності. Як конфронтаційний за 
своєю сутністю, такий, що не враховує глибини та складності 
соціальних та політичних процесів, цей тип осмислення дійсно-
сті на діяльнісному рівні перетворюється на протистояння між 
різними соціальними, етнічними групами, релігійними грома-
дами, прихильниками різних політичних цінностей тощо. Це 
породжує нестабільність у державі та може загрожувати її націо-
нальній безпеці. Тому дослідження якісних характеристик цього 
типу суспільної свідомості може мати неабияке практичне зна-
чення в контексті забезпечення національної безпеки. 

Окреслену проблематику, пов’язану із функціонуванням 
соціальної міфології у суспільстві знаходимо у працях таких уче-
них, як: Я. Грицак, Ю. Канигін, В. Котигоренко, А. Колодій, 

1© РУДЕНКО Юлія Юріївна – кандидат політичних наук, доцент, 
доцент кафедри Національної академії СБ України; ORCID: 0000-0002-
5292-5334; e-mail: uliarudenko507@gmail.com
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В. Кремень, Л. Нагорна, М. Попович, Г. Почепцов, В. Ткаченко, 
М. Шульга та ін. Однак під зазначеним кутом зору ця пробле-
ма недостатньо досліджена. Отже, мета цієї статті – визначен-
ня якісних характеристик феномена «соціальна міфологія», які 
можуть створювати загрози національній безпеці України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку 
завдань: по-перше, визначити якісні характеристики міфоло-
гічного (міфологемного) типу свідомості; по-друге, з’ясувати, 
які функції у суспільстві виконує соціальна міфологія; по-тре-
тє, проаналізувати, які загрози для стабільності суспільства та 
національної безпеки держави може мати реалізація цих функ-
цій; по-четверте, до яких небезпечних наслідків може призвести 
переважання міфологемного типу свідомості для поляризовано-
го українського суспільства.

Слід зазначити, що у низці досліджень соціальна міфоло-
гія часто пов’язується з тоталітарною ментальністю, «оскільки 
тоталітарна ментальність і відповідна їй міфологічна дійсність 
будується не на реальних фактах, а на певних судженнях та іде-
ологічних обґрунтуваннях... Фіктивна, ілюзорна, штучно скон-
струйована дійсність займає місце реально існуючій дійсності»1. 
Але цілком очевидно, що компоненти тоталітарної свідомості та 
ментальності залишаються у структурі сучасної суспільної сві-
домості пострадянських країн, у тому числі України. Адже це 
явища значно консервативніші, ніж, наприклад, соціальні та 
політичні інститути. Останні можна швидше «модернізувати» 
(на зразок соціальних і політичних інститутів країн із розвину-
тими демократичними традиціями), ніж суспільну свідомість. 

У сучасних умовах тоталітарна свідомість має такі прояви:  
«... дивне поєднання дилетантизму та непрофесіоналізму, з одно-
го боку, і всезнайства – з іншого... У політичній сфері – війна 
законів, підзаконних актів і просто рішень, які приймаються не 
тільки різними органами й на різних рівнях, але в одному й тому 
ж органі та одними й тими ж людьми… Живучість тоталітар-
ної ментальності проявляється, зокрема, у масовому прагненні 
виокремитися, прославитися... Тут не можна не згадати також 
про своєрідний сплеск садо-мазохистського комплексу – пошук 
ворогів, змовницький комплекс, викривання та самовикри-
вання...»2. Це, звісно, не весь перелік «симптомів» тоталітарної 
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свідомості, які перераховує політолог К. Гаджиєв. Але, на нашу 
думку, деякі з окреслених проявляються і в сучасній Україні. 

Водночас навіть якщо не стояти на позиціях наявності в 
суспільній свідомості українського соціуму залишків тоталі-
тарної свідомості, відкинути тезу про зумовленість соціальної 
міфології винятково тоталітарною свідомістю, жодним чином 
не можна заперечити сам факт продукування соціальної міфо-
логії в нашій країні. «Сьогоднішній стан «розколотості» суспіль-
ної свідомості в Україні — це розплата за схильність до соціаль-
ної міфотворчості, наслідувальну стратегію, нечіткі орієнтири 
та етнократичні тенденції в гуманітарній політиці», - стверджує 
Л. Нагорна3. 

Отже, що таке соціальна міфологія та яким типом суспіль-
ної свідомості вона продукується? Чим може загрожувати сус-
пільству й державі переважання саме такого типу?

Останнім часом науковці розрізняють два типи суспільної сві-
домості — раціональний і магічний. На відміну від раціонально-
го — активістського й діяльнісного магічний тип (його назива-
ють ще міфологемним) за своєю сутністю утопічний і водночас 
налаштований на конфронтацію. Він передбачає своєрідний, 
теологічний тип світосприйняття — із культовими стереотипа-
ми, безальтернативними настановами, цілковитою відсутністю 
критичної оцінки власних вад. 

«Епоха модерну, здається, засвідчила незаперечні переваги 
логічного та наукового раціоналізму. Однак у рамках парадиг-
ми раціональності неможливо пояснити наявність ідеальних, 
вічних, трансцендентних форм людського буття; її орієнтаційна 
спроможність виявилася обмеженою. Але свідомість, як і при-
рода, не терпить вакууму, і заповнюється він міфами»4.

Відтак, з’ясуємо, які функції виконують в суспільстві соці-
альні міфи. Як соціальне явище, міф має виконувати інструмен-
тальну функцію, бо придатний, на думку Г. Почепцова, для кон-
струювання іміджів і заповнення лакун, відведених для друзів і 
ворогів. Оскільки міф є конструкцією, то відпадає необхідність 
щоразу поновлювати ідеологеми, інколи буває досить навіть 
натяків5.

Але популярність міфів пояснюється не лише їх інструмен-
тальною (яка зазвичай має і маніпулятивний характер) функ-
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цією, але й зручністю спрощених, сприйнятих на віру певних 
стереотипів суспільної свідомості. На думку Р. Барта, міф дарує 
ессенціальну простоту; в світі, який він організовує, немає супе-
речностей, оскільки немає глибини6. Тобто ще однією важли-
вою функцією міфу, в контексті нашої статті, є стереотипізація 
та примітивізація суспільного простору.

Існує легко простежувана закономірність — чим простіша й 
дохідливіша метафора, тим з більшим успіхом вона може вико-
ристовуватися для підміни штучно створеними конструктами 
тих образів, які виробляються у ході цілком природного, етно-
культурного, мовного, конфесійного розвитку того чи іншого 
народу.

Оскільки, як зазначалося, соціальний міф має інструменталь-
ну (часто маніпулятивну), то він спрощено трактує складні соці-
альні та політичні процеси, часто використовується для легіти-
мізації існування політичної еліти в суспільстві. Особливо коли 
бракує раціональних чинників легітимізації її існування. Але 
загроза криється в іншому: штучно створені політичною елітою 
міфологеми починають жити власним життям, мають велику 
інерційну силу, бо ґрунтуються на ірраціональних, часто етніч-
них або релігійних чинниках, спекулювання на яких може при-
звести, як переконує світовий досвід, до найсерйозніших з усіх 
типів конфліктів — етнополітичних та релігійних, які можуть 
загрожувати стабільності країни та її національній безпеці.

Учені стверджують, що позараціональність міфу і примат у 
ньому образно-емоційного підґрунтя спричиняють його попу-
лярність саме в часи суспільної нестабільності. Насамперед до 
мови міфів охоче звертаються ідеологи. Незалежно від того, на 
яких цінностях ґрунтуються штучно сконструйовані соціальні 
міфологеми, в їх основі лежить опозиційність «ми - вони», про-
тиставлення «героїв» і «негідників». Застосування евфемізмів, 
підміна понять виступають як засоби політичної містифікації, 
яка затемнює справжню сутність подій і явищ.

«Особливість міфу як складного смислового комплексу в 
тому, що він не піддається верифікації і спростуванню факта-
ми. Живучість міфів зумовлюється тим, що вони перебувають у 
позараціональному просторі, експлуатуючи інтуїтивні відчуття 
й генетично успадковані пересуди. У соціальному та політич-



345Частина 2 � Політичні науки

ному просторі міф поряд з маніпулятивною виконує і своєрідну 
«обмежувальну» функцію — він задає параметри відокремлення 
«свого» політичного простору від «чужого». Саме тому «спро-
стування» міфів виявляється, як правило, невдячною справою, 
адже вони сприймаються «на віру»7.

У нашій країні нерідко для конструювання соціальних міфів 
політики використовують (як засіб) феномен історичної пам’я-
ті, бо саме історичні реалії глибоко закарбовуються у суспільній 
свідомості. Відповідно «політична історія» як «досоціалістич-
ного, так і соціалістичного періодів впливає на формування 
суспільної свідомості сучасної України. Колективна історична 
пам’ять включає в себе історичні символи (важливі події з історії 
народу, фігури, видатні особистості…), міфологізовані образи та 
легенди, стереотипи тощо8. 

Неважко переконатися, що наша історична пам’ять суцільно 
зіткана із міфів, починаючи з трипільського, через києворусь-
кий та козацький, аж до залишково-радянського тощо... Будь-
які спроби розхитати бодай один із цих міфів шляхом раціона-
лістичних міркувань і неспростовних фактів ані у колі професіо-
налів, ані на рівні масової свідомості «не спрацьовують». Насам-
перед тому, що кожен міф намертво зрісся з певною ідеологією 
та відповідає цілком визначеним політичним потребам. Відтак 
дискусії на теми історичної пам’яті у політиків перетворюються, 
як правило, на зливу взаємних звинувачень у заангажованості й 
не підносять рівень історичного знання, а навпаки, дискредиту-
ють його. Тобто загроза існує не в наявності соціальних і полі-
тичних міфів (про об’єктивні підстави існування раціоналістич-
ного та міфологемного типу свідомості ми вже зазначали), а в 
переважанні міфологемного типу на рівні суспільної свідомості, 
оскільки він ґрунтується на ірраціональних, емоційних чинни-
ках, тому легко може використовуватися політичною елітою як 
інструмент для маніпуляцій суспільною думкою. Міф не зали-
шає поля для дискусій та пошуку консенсусу, бо він оперує дог-
мами, формуючи психологічну схильність до принципової без-
компромісності, украй небезпечної у дезорієнтованому, поляри-
зованому соціумі. 

На думку Л. Нагорної, в Україні, справді, у суспільній свідо-
мості йде болісний процес пошуку нових форм соціокультурної 
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ідентифікації. Оскільки різні соціальні групи, окремі індивіди 
шукають нових точок опори у різних площинах соціального 
буття, дедалі поглиблюється відчуття розриву єдиного духов-
ного простору, з’являються значні коливання й відмінності у 
визначенні базових цінностей, загострюється полеміка навко-
ло напрямів дальшого розвитку суспільства9. І штучно створені 
соціальні та політичні міфи можуть тільки загострити окресле-
ні процеси. Бо «міфотворчість не залишає місця для буденного 
життя, для елементів громадянського суспільства, для феноме-
на взаємопроникнення культур і т. ін.»10. Окреслені тенденції 
дестабілізують суспільство, створюють поживний грунт для різ-
ного роду нелегітимних способів розв’язання соціальних супе-
речностей, різноманітних форм масового протесту, що створює, 
у свою чергу, проблеми у сфері забезпечення національної без-
пеки країни, що сьогодні є більш ніж очевидним.

Водночас несправедливо було б не сказати, що за відповідних 
обставин соціальний міф виконує й певні позитивні для суспіль-
ства функції. Наприклад, на компенсаційній функції міфу наго-
лошує Е. Баталов: міф може пом’якшувати відчуження людини 
від соціуму, відігравати роль своєрідного громовідводу. Соці-
альна міфологія – це соцієтальна психотерапія, яка одночасно 
і зцілює, і віддаляє від реальності, примирює з нею, спрощує й 
приборкує її, надає суб’єктові впевненості в собі й разом з тим 
небезпечно завищує його самооцінку. Міф бере на себе потрібні 
людині функції, які непідвладні науці й лише частково можуть 
виконати релігія та мистецтво, — він формує у членів цієї спіль-
ноти уявлення про спільну долю, задає смисл існуванню певно-
го народу серед інших, сприяє його самоідентифікації11.

Але залежно від цивілізаційної суті певного суспільства міфи 
можуть націлювати на самоствердження і паралізувати енергію 
творення, можуть зближувати з іншими народами та віддаляти 
від них. А щодо української мрії, яка формувалася в річищі ідей 
національного визволення, то за умов незалежного державно-
го існування вона виявляється поки що «безкрилою», оскільки 
національні еліти не зуміли надати їй футурологічного спряму-
вання12. Справді, сучасна українська соціальна міфологія поки 
що «дивиться очима назад», переважно культивуючи задавнені 
претензії, які часто замішані, як ми вже зазначали, на регіональ-
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них відмінностях, «виймаючи» з шафи історії України «скелети», 
а також культивуючи претензії до сусідніх держав, загострюючи 
стосунки у зовнішньополітичній площині. Вважаємо, що немає 
потреби пояснювати, що все вищеокреслене не сприяє інтегра-
ції суспільства, постійно створює внутрішні, та зовнішньопо-
літичні загрози, які негативно впливають на стан національної 
безпеки країни.

Деякі вчені наполягають: необережне «конструювання» соці-
альних міфів в Україні, дійсно, може загрожувати її територі-
альній цілісності; особливо у випадку, коли відбувається процес 
штучного загострення певними політичними елітами регіо-
нальних відмінностей. Небезпеку для територіальної цілісності 
держави створюють не самі по собі регіональні відмінності й не 
локальні самоідентифікації, а штучні спекуляції на цьому ґрунті. 
Навряд чи можна погодитися з авторами фундаментальної праці 
«Українська політична нація: генеза, стан, перспективи» в тому, 
що нагальною проблемою для України є «подолання культур-
но-історичної різнорідності її регіонів», зокрема тих, які виявля-
ються у геополітичних, етнокультурних та релігійних орієнтаці-
ях13. Нівелювання регіональних особливостей не тільки нездійс-
ненне в принципі (принаймні в межах життя кількох поколінь), 
а й нераціональне, бо багатоманіття збагачує життєву палітру 
нації. Здорові політичні сили мають прагнути не до «подолан-
ня» різнорідності, а до цивілізованого розв’язання проблем, які 
на її ґрунті виникають, і цивілізованої ж протидії спробам полі-
тизації регіональних відмінностей. «Бо реальну загрозу розколу 
створюють не орієнтаційні неспівпадіння, а конфлікти інтересів 
і конкуренції націоналізмів, коли вони входять у стадію воро-
жості і «перемоги за будь-яку ціну»14.

Чимало у цьому сенсі залежить і від науковців, насамперед 
від їхньої здатності не спокушатися спрощеними формулами 
й не експлуатувати стереотипні образи. Наприклад, міфологе-
ма поділеної на «Захід» і «Схід» України зовні має привабливий 
вигляд і може претендувати на зразок пояснювальної моделі в 
багатьох випадках. Але якщо подивитися на проблему серйозно, 
то ні Західної, ні Східної України як гомогенних просторів не 
існує. Це, до речі, наочно показав британський українознавець 
П. Роджерс. Він доводить, що історичні, демографічні, еконо-
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мічні відмінності між Східною Галичиною, Волинню, Закарпат-
тям і Буковиною, з одного боку, і різні електоральні та соціо-
культурні пріоритети Харкова, Луганська та Сум – з другого, є 
переконливим свідченням того, що обидва концепти — «Західна 
Україна» та «Східна Україна» — науково неспроможні й підля-
гають реконструкції. Унікальність українського регіоналізму в 
тому, що він не стає на заваді створенню модерної, громадян-
ської української національної ідентичності. Тому й описувати 
його слід у категоріях регіонального розмаїття, а не поділів15.

Загрозливою тенденцією, на нашу думку, стала експлуата-
ція деякими політиками етнічного чинника на тлі об’єктивної 
поліетнічності українського соціуму. Це роздмухує ксенофоб-
ські настрої, сприяє розпалюванню національної ненависті та 
ворожнечі, створює проблеми із забезпеченням національної 
безпеки в цій царині.... Більшість серйозних вчених і аналітиків 
переконані, що за нових умов перед світовим співтовариством 
стоять завдання деполітизації етнічності й деетнізації політики; 
власне, і популярна на Заході модель мультикультуралізму ґрун-
тується на перенесенні ваги з етнічності на полікультурність.

Водночас сказане не варто тлумачити як нерозуміння чи 
відкидання значення етнічних чинників у житті сучасного 
українського соціуму. Ідеться лише про те, що етнокультурні 
конфлікти стали (за Кімлічкою В.) найбільш поширеним дже-
релом насильства у світі. І немає простих відповідей і чудодій-
них рецептів, щоб їх пом’якшити. Саме на ґрунті захисту прав 
людини і громадянина належить зробити все для того, щоб долю 
етнічних і національних груп не вирішували радикально налаш-
товані представники політикуму16. В українському контексті це 
означає насамперед орієнтацію на таку стратегію націєбудів-
ництва, яка дасть у підсумку ефект мінімізації культурних роз-
межувань і появи політичної, поліетнічної нації громадян17.

Отже, щоб суспільство не перетворювалося на воююче, у фун-
дамент політики мають закладатися ідеї горизонтальної іден-
тифікації членів спільноти — як громадян. При цьому зусилля 
влади повинні фокусуватися навколо позитивного смислового 
навантаження культурних кодів і національних міфів із постій-
ною орієнтацією на толерантність.



349Частина 2 � Політичні науки

1. Гаджиев К.С. Политическая наука. Москва: Международные отно-
шения, 1995. С. 359. 2. Там же. С. 365-366. 3. Нагорна Л. Регіональна 
ідентичність: український контекст. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 
України, 2008. С. 272. 4. Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: пастки 
ціннісних розмежувань. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 
2011. С. 145. 5. Почепцов Г. Имиджелогия. Москва: Рефл-бук, 2001. 
С. 117. 6. Барт Р. Мифологии. Москва: Директ-Медиа, 2007. 459 с. 
7. Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежу-
вань. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. С. 153. 
8. Празаускас А.А. Этнонационализм, многонациональное государство и 
проблемы глобализации. Политические исследования. 1997. № 2. С. 102. 
9. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична 
ретроспектива і сучасні реалії. Київ: Стилос, 1998. С. 190. 10. Яковенко Н. 
Кілька спостережень над модифікаціями українського національного 
міфу в історіографії . С. 154. URL: http: // www ukrhistori. narod.ru / texts / 
yakovenko-5.htm. 11. Баталов Э. Я. Русская идея и американская мечта. 
Москва: Прогресс-Традиция, 2009. С. 30, 37. 12. Нагорна Л. Соціо-
культурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. С. 151. 13. Україн-
ська політична нація: генеза, стан, перспективи/ Крисаченко В.С., 
Степико М.Т., Власюк О.С. та ін. Київ: НІСД, 2004. С. 188. 14. Нагорна 
Л. Регіональна ідентичність: український контекст. С. 278. 15. Rogers P. 
Division, Diffirence and Diversity: Regionalism in Ukraine. Україна модерна. 
Спеціальний випуск. Київ. 2007. С. 210 — 236. 16. Кімлічка В. Лібералізм 
і права меншин. Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001. С. 15, 149. 
17. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст.  С. 285.

References
1. Hadzhyev K.S. Polytycheskaia nauka. Moskva: Mezhdunarodnыe 

otnoshenyia, 1995. S. 359. 2. Tam zhe. S. 365-366. 3. Nahorna L. Rehionalna 
identychnist: ukrainskyi kontekst. Kyiv: IPieND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 
2008. S. 272. 4. Nahorna L. Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh 
rozmezhuvan. Kyiv: IPieND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2011. S. 145. 
5. Pocheptsov H. Ymydzhelohyia. Moskva: Refl-buk, 2001. S. 117. 6. Bart R. 
Myfolohyy. Moskva: Dyrekt-Medya, 2007. 459 s. 7. Nahorna L. Sotsiokulturna 
identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan. Kyiv: IPieND im. I.F. Kurasa 
NAN Ukrainy, 2011. S. 153. 8. Prazauskas A.A. etnonatsyonalyzm, 
mnohonatsyonalnoe hosudarstvo y problemy hlobalyzatsyy. Polytycheskye 
yssledovanyia. 1997. № 2. S. 102. 9. Nahorna L.P. Politychna kultura 
ukrainskoho narodu: istorychna retrospektyva i suchasni realii. Kyiv: Stylos, 
1998. S. 190. 10. Yakovenko N. Kilka sposterezhen nad modyfikatsiiamy 
ukrainskoho natsionalnoho mifu v istoriohrafii . S. 154. URL: http: // www 
ukrhistori. narod.ru / texts / yakovenko-5.htm. 11. Batalov J. Ya. Russkaia 
ideya i amerykanskaia mechta. Moskva: Prohress-Tradytsyia, 2009. S. 30, 37. 
12. Nahorna L. Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan. 
S. 151. 13. Ukrainska politychna natsiia: heneza, stan, perspektyvy/ 
Krysachenko V.S., Stepyko M.T., Vlasiuk O.S. ta in. Kyiv: NISD, 2004. S. 188. 
14. Nahorna L. Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. S. 278. 15. Rogers 



350 Держава і право � Випуск 86

P. Division, Diffirence and Diversity: Regionalism in Ukraine. Ukraina 
moderna. Spetsialnyi vypusk. Kyiv. 2007. S. 210-236. 16. Kimlichka V. 
Liberalizm i prava menshyn. Kharkiv: Tsentr osvitnikh initsiatyv, 2001. S. 15, 
149. 17. Nahorna L. Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. S. 285.

Rudenko Yuliia. Social mythology in the public consciousness of Ukrainian 
society as a threat to national security

In the structure of social consciousness of modern Ukrainian society, the 
mythological (mythological) component, which is based on a simplified, 
irrational and dogmatic perception of social and political reality, occupies a 
significant place. As confrontational in nature, which does not take into 
account the depth and complexity of social and political processes, this type of 
understanding of reality at the activity level becomes a confrontation between 
different social, ethnic groups, religious communities, supporters of different 
political values   and more.

This creates instability in the country and can threaten its national security. 
Therefore, research into the qualitative characteristics of this type of public 
consciousness may be of considerable practical importance in the context of 
national security.

Moreover, in our country, it is quite common for politicians to use (as a 
means) for constructing social myths, a phenomenon of historical memory, 
because historical realities are deeply reflected in the public consciousness. 
Accordingly, the «political history» of both the pre-socialist and socialist 
periods influences the formation of the social consciousness of modern 
Ukraine. Collective historical memory includes historical symbols (important 
events in the history of the people, figures, prominent personalities ...), 
mythological images and legends, stereotypes and more.

However, it would be unfair not to say that under appropriate circumstances, 
the social myth also performs certain positive social functions. For example, 
one can emphasize the compensatory function of myth: myth can mitigate the 
alienation of a person from society, and play the role of a kind of lightning rod. 
Social mythology is a social psychotherapy that simultaneously heals and moves 
away from reality, reconciles with it, simplifies and curbs it, gives the subject 
confidence in himself and, at the same time, dangerously. Myth takes on the 
necessary functions of man, which are beyond the control of science and can 
only partially fulfill religion and art – it forms in the members of this community 
the idea of a common destiny, makes sense of the existence of a certain people 
among others, contributes to its identification.

However, some scholars insist that the careless «construction» of social 
myths in Ukraine may threaten its territorial integrity; especially when there is 
a process of artificially exacerbating certain political elites of regional differences.

The danger to the territorial integrity of the state is created not by regional 
differences and not by local self-identification, but by artificial speculation on 
this ground. One can hardly agree with those scholars who believe that the 
pressing problem for Ukraine is to overcome the cultural and historical diversity 
of its regions, in particular those that manifest themselves in geopolitical, 
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ethno-cultural and religious orientations. Leveling regional peculiarities is not 
only unfeasible in principle (at least within the life of several generations), but 
also irrational, since all diversity enriches the nation’s vital palette. Healthy 
political forces must strive not to «overcome» heterogeneity, but to solve the 
problems that arise on its basis in a civilized manner, and to counteract civilized 
attempts to politicize regional differences. For the real threat of a split is not the 
orientation mismatches, but the conflicts of interests and competition of 
nationalisms when they enter a stage of hostility and «victory at any cost.»

The exploitation by some politicians of an ethnic factor against the 
background of objective polyethnicity of the Ukrainian society has also become 
a threatening trend. It stirs up xenophobic sentiments, promotes national 
hatred and animosity, and creates problems for national security in this area. 
Most serious scientists and analysts are convinced that under new conditions, 
the world community faces the task of depoliticizing ethnicity and de-politicizing 
politics; in fact, the model of multiculturalism popular in the West is based on 
shifting the weight from ethnicity to multiculturalism.

Key words: social mythology, social consciousness, the instrumental 
function, historical memory, national security.
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В. Є. ГУНІН

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕСКАЛАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
(ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО)  

ПРОТИБОРСТВА1

Досліджено основні принципи забезпечення безпеки діяльності розвіду-
вального органу, підпорядкованих йому структурних підрозділів та опера-
тивних співробітників. Проаналізовано понятійно-категорійний апарат 
теорії забезпечення безпеки діяльності оперативних підрозділів. Доведено 
пряму залежність між рівнем забезпечення безпеки діяльності оперативних 
підрозділів та особливостями використання можливостей інформаційного 
простору іноземними спеціальними службами. Досліджено основні характе-
ристики сучасної країни-агресора. Запропоновано зміни і доповнення, які 
доцільно внести у наявні визначення в умовах загострення інформацій-
но-психологічного протиборства.

Ключові слова: адміністративно-поліцейські умови, контррозвідуваль-
ний режим, контррозвідувальний орган, інформаційно-психологічний вплив, 
інформаційний простір, пошукові системи, об’єкт оперативної зацікавле-
ності, конспірація. 

Hunin Valerii. Security features of the activities of intelligence agencies in 
modern conditions of escalation of information (information-psychological) 
confrontation

The basic principles of ensuring the safety of the activities of the intelligence 
body, subordinate structural units and operational personnel are investigated. The 
current conceptual and categorical apparatus of the theory of ensuring the safety of 
the activities of operational units is analyzed. A direct relationship has been proved 
between the level of ensuring the security of operations of operational units and the 
peculiarities of using the capabilities of the information space by foreign special 
services. Changes and additions are proposed, which are advisable to make to the 
current definitions in conditions of aggravation of the information-psychological 
confrontation.

Key words: administrative and police situation, counterintelligence mode, 
counterintelligence agency, informational and psychological influence, information 
space, search engines, object of operational interest, conspiracy. 
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Під час аналізу змісту гібридної війни, яку Російська Феде-
рація веде проти України, особливу увагу звертає на себе такий 
її складник, як інформаційна війна. З усією очевидністю можна 
стверджувати, що саме інформаційна війна відіграє важливу 
роль у загальній структурі гібридної війні завдяки своєму руй-
нівному впливу на державні інституції та різні категорії насе-
лення.

З огляду на події останніх років можна дійти висновку, що 
інформаційна (інформаційно-психологічна) війна з боку РФ 
проти України розпочалася задовго до розв’язання прямої вій-
ськової агресії, яка в сучасних умовах проводиться противни-
ком під прикриттям так званого «народного ополчення», що 
дало можливість агресору анексувати Крим й окупувати значну 
територію Донбасу. Основним завданням такої війни є здійс-
нення психологічного впливу на органи влади й управління 
та різні верстви населення нашої держави. В результаті такого 
впливу викривляється свідомість пересічних громадян, руйну-
ються основні людські цінності, підміняється вербальний ряд, 
на основі якого здійснюється щоденне спілкування, виникають 
нові ризики та загрози професійній діяльності різних держав-
них суб’єктів, у тому числі правоохоронних та розвідувальних 
органів. Такий вплив суттєво позначається на якості виконання 
фахових завдань розвідувальних структур як на території Украї-
ни, так і за її межами. Особливо відчутним цей вплив стає в умо-
вах тотальної інформатизації суспільства. 

Для того, щоб організувати адекватну протидію новим ризи-
кам та загрозам, що виникають у сучасному інформаційному 
просторі, необхідно постійно вдосконалювати систему забез-
печення безпеки розвідувальної діяльності. Зокрема, співробіт-
ники розвідки мають своєчасно виявляти ці загрози, правильно 
здійснювати причинно-наслідковий аналіз їх виникнення, оці-
нювати характер таких загроз, ступінь їх впливу на власну безпе-
ку та безпеку підрозділів розвідувального органу в цілому, вміти 
визначити наслідки такого впливу, а головне – бути готовими до 
їх появи. 

Результати оцінки загроз у сучасних умовах показують, що 
найбільшу небезпеку становлять загрози в інформаційній сфері. 
Йдеться про накопичення інформації особистого характеру сто-
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совно співробітників розвідки в різних базах даних, що актуа-
лізує проблему її захисту. Зокрема, відбувається накопичення 
біографічної інформації та характеризуючих даних, відомостей 
про особисте життя розвідників, їх зв’язки та контакти з гро-
мадянами нашої держави та іноземцями, факти перетину ними 
державного кордону тощо. Таку інформацію може бути отри-
мано з численних відкритих засобів масової інформації (ЗМІ), 
інтернет-ресурсів (блогів, соціальних мереж), технічних засо-
бів спостереження (державних та приватних засобів фото-відео 
фіксації, спеціальних засобів правоохоронних органів). Аналіз 
процесу обігу такої інформації показує, що вона нікуди не зни-
кає, а завдяки різним спеціальним технічним пристроям нако-
пичується в закритих та відкритих базах даних, обробляється, 
формується та надалі використовується різними зацікавленими 
структурами (спецслужбами іноземних держав, недержавними 
громадськими об’єднаннями, терористичними організаціями). 

Значну небезпеку для фахової діяльності співробітників роз-
відки становить те, що ці бази даних можуть використовувати не 
тільки державні структури, а й різні приватні організації (пере-
важно неконтрольовані державою), що діють на території Украї-
ни під прикриттям і працюють в інтересах спецслужб іноземних 
держав. Професійні фахівці (хакери), що проникають до відкри-
тих баз даних й отримують спеціальну службову інформацію та 
особисті дані із закритих джерел, дають можливість будь-якій 
приватній структурі (зокрема, кримінальній) зібрати достатньо 
відомостей про об’єкт, який їх цікавить (фізичну або юридич-
ну особу), ідентифікувати цей об’єкт, а завдяки різним техніч-
ним засобам – візуалізувати й розшукати особу, на яку надалі 
чинитимуть вплив1. Можна стверджувати, що в умовах швидко-
го розвитку інформаційних технологій немає належної гарантії 
захисту закритої інформації про особисті дані співробітників 
розвідки. 

Особливості використання пошукових систем суттєво впли-
вають на якість, ефективність та своєчасність виконання роз-
відниками фахових завдань. Унаслідок використання сучасних 
пошукових систем створюються певні передумови для викриття 
іноземними правоохоронними органами та недержавними орга-
нізаціями співробітників розвідки під час виконання ними про-
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фесійних завдань за кордоном і в районі проведення операції 
об’єднаних сил (ООС). Зокрема, інформаційний простір будь-
якої іноземної держави дає можливість її правоохоронним орга-
нам за короткий проміжок часу виявити та встановити ту особу, 
яка може бути причетною до діяльності розвідки іншої країни. 

Результати аналізу сучасних подій у світі, пов’язаних із 
викриттям протиправних дій співробітників ГУ ГШ (Головного 
управління Генерального штабу) Збройних сил РФ за кордоном, 
підтверджують те, що російські розвідники нехтували правила-
ми дотримання власної безпеки, виконуючи завдання за кордо-
ном. Зокрема, вони не врахували можливості пошукових систем 
розвідуваної держави, не звернули увагу на численні державні та 
приватні бази даних та різні технічні засоби фіксації інформації, 
що зрештою призвело до їх ідентифікації та викриття контрроз-
відувальними органами (КРО)2. Якщо ж співробітник розвідки 
здатен своєчасно оцінити такі загрози, він може правильно зре-
агувати на них та організувати адекватну протидію ще на етапі 
підготовки до виконання завдань розвідувального органу, а 
також буде готовий реагувати на подібні загрози вже в процесі 
виконання професійних завдань. 

Концептуальні засади сучасної агентурної розвідки описано 
О. Іващенком, В. Курдюком, А. Огарком3. Змістовно розкрито 
сучасні агентурні технології, які використовують спецслужби 
провідних іноземних держав, в монографії О. Ворони4. Основні 
принципи забезпечення безпеки співробітників правоохорон-
них та розвідувальних органів під час виконання заходів опера-
тивно-розшукової діяльності викладено низкою авторів, серед 
яких І. Татарчук, Т. Дякін5. Проте на сучасному етапі недостат-
ньо досліджено особливості діяльності оперативних підрозділів 
розвідки в умовах загострення інформаційно-психологічного 
протиборства, неврахування яких негативно впливає на систе-
му забезпечення безпеки діяльності оперативних співробітників 
розвідувального органу6. Передусім це стосується особливостей 
використання пошукових систем та баз даних на шкоду діяльно-
сті розвідувальних підрозділів у сучасних умовах. 

Безпека співробітника розвідки в контексті посилення сучас-
них викликів та загроз є одним з елементів системи забезпе-
чення безпеки розвідувального органу, яка є складовою загаль-
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ної системи забезпечення безпеки нашої держави. Ця загальна 
система складається із взаємодіючих елементів, які повністю 
залежать один від одного. Забезпечення безпеки співробітників 
розвідки – це процес злагодженої роботи всіх підрозділів, служб 
і департаментів розвідувального органу. Насамперед це стосу-
ється підрозділів, які здійснюють відбір, перевірку, подальшу 
підготовку співробітників розвідки та укомплектування ними 
своїх підрозділів.

Ефективність функціонування системи забезпечення без-
пеки сил та засобів розвідки залежить від того, чи правильно її 
побудовано та як вона працює у взаємодії з іншими елементами 
загальної системи забезпечення безпеки держави. Слід зазна-
чити, що система забезпечення безпеки співробітників розвіду-
вального органу складається з комплексу спеціальних заходів, 
яких повинен дотримуватися кожен співробітник та які залежать 
від багатьох факторів, що впливають на злагодженість взаємодії 
підрозділів розвідувального органу. Дотримання співробітником 
розвідки цього комплексу заходів забезпечуватиме своєчасне 
виявлення нових ризиків та загроз, що виникають в інформа-
ційному просторі та негативно впливають на його діяльність, а 
також деформують загальну систему безпеки розвідувального 
органу. Тому співробітник розвідки має усвідомити, що попере-
дження таких загроз залежить від процесу забезпечення безпеки 
кожного розвідника та структурних підрозділів у цілому7.

Для того, щоб визначити нові шляхи вдосконалення систе-
ми забезпечення безпеки розвідувального органу, насамперед 
необхідно з’ясувати, якими є нові загрози, як можна їх класифі-
кувати та яке місце вони займають в умовах інформаційно-пси-
хологічного протиборства. Нові зовнішні загрози, спрямова-
ні проти діяльності розвідувального органу, – це насамперед 
загрози, що виникають внаслідок динамічних змін сучасного 
інформаційного середовища. Такі загрози пов’язані зі змінами 
порядку доступу до відкритих або закритих баз даних. Їх дже-
релами, як правило, виступають державні та недержавні струк-
тури (адміністративно-поліцейські, контррозвідувальні органи 
та організації, що співпрацюють з ними, зокрема опозиційні 
партії, радикальні або терористичні угрупування). Сюди ж слід 
віднести загрози, що виникають у процесі впливу окремих осіб 
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(агентів-провокаторів, хакерів або сторонніх осіб, що сприяють 
роботі правоохоронних органів). Такі загрози суттєво впливають 
як на загальні процеси забезпечення безпеки всередині струк-
турних підрозділів розвідувального органу, так і на безпеку окре-
мих співробітників. 

Основними зовнішніми загрозами, що виникають внаслідок 
змін сучасного інформаційного простору, є:

– можливий витік інформації в процесі підбору та підготовки 
співробітників розвідки (брак фахівців, що забезпечують надій-
ність збереження особистих даних);

– перехід співробітників розвідки в інші організації та 
відомства з більш комфортними умовами праці (відомості й 
дані щодо співробітників розвідки потрапляють до суміжних 
організацій);

– вивчення іноземними державними органами та недержав-
ними організаціями через інформаційний простір структури 
розвідувального органу та його окремих співробітників ще у 
процесі їх підготовки до виконання фахових завдань на терито-
рії України або за кордоном;

– постійне використання іноземними КРО інформаційно-
го простору для здійснення психологічного тиску на співро-
бітників розвідки під час виконання ними фахових завдань за 
кордоном або на розвідуваній території (на підставі отриманої 
правоохоронними органами або недержавними організаціями 
інформації щодо співробітника розвідки, яка була недостатньо 
прихованою та зберігалася в різних базах даних);

– посилення контррозвідувального режиму (КРР) в інозем-
ній країні завдяки використанню можливостей інформаційного 
простору (пропаганда боротьби з радикально налаштованими 
(терористичними) організаціями, заохочення різних зацікав-
лених верств населення тощо) для ускладнення повсякденної 
діяльності співробітника розвідки, який знаходиться на її тери-
торії на посаді прикриття.

З огляду на вищеперераховані основні зовнішні загрози 
можна стверджувати, що захищеність діяльності структурних 
підрозділів та окремих співробітників розвідувального органу 
від негативного впливу такого зовнішнього середовища повні-
стю залежить від їх здатності своєчасно реагувати на них або заз-
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далегідь пристосовуватися до таких загроз, які існують в тій чи 
іншій іноземній країні (на розвідуваній території) і які можуть 
лише опосередковано негативно впливати на діяльність співро-
бітника розвідки.

Окрім зовнішніх загроз безпеці розвідувального органу, 
велику небезпеку становлять внутрішні загрози, які виника-
ють в результаті навмисних, ненавмисних або необачних дій 
співробітників розвідки під час виконання фахових завдань 
в іноземній країні (на розвідуваній території). Фіксація такої 
поведінки різними технічними засобами (елементами інфор-
маційного простору), накопичення цієї інформації та її аналіз 
правоохоронними органами або недержавними організаціями 
в результаті дає підстави КРО зацікавитися особою співробіт-
ника розвідки, який працює під прикриттям, і у подальшому 
поступово викрити та довести його причетність до розвідуваль-
ного органу. Такі загрози залежать від особливостей поведінки 
розвідника, легендування своєї діяльності, дотримання умов 
конспірації та службової дисципліни. Безперечно, зазначені дії 
негативно впливають не тільки на безпеку співробітника роз-
відки, а й на безпеку окремих структурних підрозділів розвіду-
вального ор гану. 

Причинами виникнення таких загроз є:
– недостатньо ефективна організація системи управління 

персоналом розвідувального органу;
– професійні помилки в процесі планування та підбору 

кадрів;
– недостатня якість підбору кандидатів на посади в розвіду-

вальний орган (передусім, це стосується оперативних посад);
– недосконала організація системи навчання особового скла-

ду розвідки;
– недостатня мотивація співробітників розвідки;
– недосконала організація підготовки несправжніх імітацій-

них засобів (НІЗ), зокрема документів прикриття;
– низький рівень якості легендування співробітників розвід-

ки на посадах прикриття;
– недостатній рівень фахової (спеціальної) підготовки спів-

робітників перед відрядженням за кордон (на розвідувану тери-
торію);
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– недотримання окремими співробітниками розвідки умов 
конспірації та оперативної дисципліни в процесі повсякденної 
діяльності.

Внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на діяль-
ність будь-якого окремо взятого державного органу відбувається 
так звана деформація системи забезпечення безпеки держави в 
цілому, що може поступово привести до деформації інших скла-
дових загальної системи національної безпеки. Таким чином 
деформується система забезпечення безпеки діяльності розві-
дувального органу, підпорядкованих йому підрозділів та спів-
робітників розвідки. Зокрема, відбувається деформація порядку 
дотримання та застосування тих заходів безпеки, який існував 
і успішно використовувався розвідувальними підрозділами та 
співробітниками розвідки до сьогодення. В результаті такої 
деформації суттєво знижуються якість та ефективність виконан-
ня суб’єктами розвідки фахових завдань. 

З огляду на викладене можна зазначити, що деформаці-
єю (спотворенням) системи забезпечення безпеки діяльно-
сті розвідувальних підрозділів та співробітників розвідки 
слід вважати процес настання незворотних змін негативного 
характеру внаслідок інформаційно-психологічного впливу 
воєнного противника. В результаті суттєво знижується якість 
та ефективність виконання фахових завдань розвідувальни-
ми підрозділами, відбувається розрив зв’язків між окремими 
елементами цієї системи, порушується порядок взаємодії між 
системами забезпечення безпеки діяльності державних орга-
нів у цілому. 

З огляду на запропоноване визначення поняття деформації 
системи забезпечення безпеки діяльності розвідувальних під-
розділів можна виділити три її основних види.

Горизонтальна деформація – результат впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз на діяльність окремих співробітників розвід-
ки, завдяки чому відбуваються вимушені (навмисні), ненавмис-
ні або необачні (несвідомі) порушення з їхнього боку особистих 
заходів безпеки під час виконання фахових завдань, в результа-
ті чого завдається певна шкода системі забезпечення безпеки 
діяльності одного окремого розвідувального підрозділу (який 
представляють ці співробітники) або навіть усій системі забез-
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печення безпеки діяльності розвідувального органу як основно-
го виконавця таких завдань. 

Вертикальна деформація – результат впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз на діяльність державних органів, задіяних у 
проведенні єдиного в інтересах країни заходу, що призводить до 
руйнації порядку взаємодії між цими органами і завдає шкоди 
їх систем забезпечення безпеки, у тому числі системі забезпе-
чення безпеки діяльності розвідувального органу як державної 
інституції. 

Об’ємна деформація – результат впливу зовнішніх та внутріш-
ніх загроз на діяльність усіх державних органів у тому чи іншому 
обсязі, що в цілому приводить до руйнації системи забезпечення 
безпеки нашої держави.

Щодо можливих шляхів у удосконалення системи забезпечен-
ня безпеки розвідувального органу. Для вдосконалення системи 
забезпечення безпеки діяльності підрозділів та співробітників 
розвідки, попередження та усунення зазначених деформаційних 
процесів необхідно посилювати не тільки можливості підрозді-
лу власної безпеки розвідувального органу, не тільки дотриму-
ватися всіма співробітниками розвідки рекомендованих заходів 
безпеки, а й насамперед керівникам структурних підрозділів 
потрібно налагодити комплексну роботу з організації контролю 
за їх дотриманням на всіх рівнях управлінської ланки. 

Для забезпечення високої ефективності функціонування сис-
теми безпеки діяльності співробітників розвідувального органу 
керівникам усіх рівнів управління необхідно зосередити увагу на 
якості виконання таких заходів:

– планування та всебічний контроль за результатами реаліза-
ції заходів щодо забезпечення безпеки співробітників у процесі 
виконання фахових завдань;

– планування та контроль усіх заходів щодо пошуку, прийо-
му, адаптації, навчання та закриття співробітників розвідки від 
сторонніх осіб;

– ведення на належному рівні службового діловодства в під-
розділах розвідки з урахуванням усіх вимог безпеки інтелекту-
альної власності розвідувального органу та його співробітників;

– впровадження в усі підрозділи оптимальних інформа-
ційних технологій, що дасть можливість забезпечити макси-



361Частина 2 � Політичні науки

мальний рівень захисту в сфері безпеки та передачі інфор-
мації;

– організація злагоджених дій керівників розвідувальних під-
розділів усіх рівнів щодо забезпечення безпеки співробітників 
розвідки.

Для якісного проведення зазначених заходів необхідно:
– постійно та своєчасно виявляти нові, реальні та прогнозу-

вати можливі потенційні небезпеки та загрози;
– знаходити ефективніші способи запобігання таким загро-

зам, ослаблення або ліквідації наслідків їх впливу;
– знаходити різні можливості та запроваджувати нові спо-

соби закриття та легендування відокремлених від розвіду-
вального органу структурних оперативних підрозділів та їх 
співробітників;

– організувати більш ефективну та якісну взаємодію з право-
охоронними та державними органами із закриття співробітни-
ків розвідки, що діють під прикриттям;

– оформляти відповідні документи (НІЗ) з метою запобіган-
ня негативним впливам, що перешкоджають роботі розвідуваль-
ного органу;

– постійно вдосконалювати роботу підрозділів власної безпе-
ки з огляду на виявлені нові небезпеки та загрози.

Підвищення ефективності системи забезпечення безпеки 
діяльності співробітників та об’єктів розвідувального відомства 
доцільно реалізовувати так:

– організація – побудова досконалої системи забезпечення 
безпеки співробітників структурних підрозділів розвідувально-
го органу. Побудова такої системи відбувається шляхом орга-
нізаційного проектування посад прикриття, в процесі якого 
визначаються кількісний та функціональний склад підрозділів, 
посадові обов’язки персоналу, що працює під прикриттям, фор-
мується система їх зв’язків для ефективної взаємодії організа-
ційних елементів, а за необхідності здійснюється максимально 
глибоке закриття співробітників, оформляється для них весь 
пакет НІЗ, враховуючи наявну відкриту інформацію щодо них у 
пошукових системах та базах даних;

– планування – розв’язання двох принципових питань: 
яку мету планується досягти в процесі вдосконалення заходів 
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із забезпечення безпеки співробітника розвідки і як її можна 
досягти з огляду на сучасні умови агентурно-оперативної обста-
новки (АОО) в іноземній країні (на розвідуваній території), де 
розвідник планує виконувати фахові завдання;

– аналіз – вибір одного з можливих варіантів виконання 
фахових завдань на підставі виявлення зовнішніх загроз з боку 
адміністративно-поліцейських та контррозвідувальних органів, 
що діють у тому ж інформаційному просторі;

– контролья та регулювання – виявлення та усунення недо-
ліків у процесі функціонування системи забезпечення безпеки 
співробітників й об’єктів розвідувального органу; пошук форм і 
засобів їх захисту від можливих негативних наслідків, постійний 
моніторинг діяльності структурних підрозділів та співробітників 
для своєчасного їх захисту та локалізації провалів.

Результати аналізу сучасних загроз в умовах інформацій-
но-психологічного протиборства свідчать, що під час вико-
нання фахових завдань співробітнику розвідки особливу увагу 
необхідно зосереджувати передусім на тих загрозах, які виника-
ють внаслідок використання сучасних пошукових систем іно-
земними КРО, правоохоронними органами, різними держав-
ними та недержавними організаціями, що діють у сучасному 
інформаційному просторі. Для того, щоб вдосконалити систему 
забезпечення безпеки діяльності співробітника розвідки та роз-
відувального органу в цілому під час підготовки та виконання 
фахових завдань за кордоном (на розвідуваній території), необ-
хідно зважати на зміст накопиченої в базах даних інформації, що 
не відповідає легендам прикриття задіяних у проведенні захо-
ду співробітників та підрозділів розвідувального органу, і може 
стати підставою для їх викриття.
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Hunin Valerii. Security features of the activities of intelligence agencies in 
modern conditions of escalation of information (information-psychological) 
confrontation

The main components of the hybrid war that the Russian Federation is 
waging against Ukraine are examined, among which special attention is paid to 
the information war, which plays an important role in the structure of the hybrid 
war due to its destructive influence on state institutions and various categories 
of the country’s population, which is experiencing aggression. It is certain that 
during the information war the aggressor country forms such an information 
space in the country and its environment that has suffered from aggression, due 
to which the consciousness of ordinary citizens is distorted, basic human values   
are destroyed, the verbal line is replaced, on the basis of which daily 
communication is carried out, new risks arise and threats to the professional 
activities of various government entities, including law enforcement and 
intelligence agencies, which significantly affects the quality of ve fulfilling their 
professional tasks. It is proved that in order to organize adequate counteraction 
to new risks and threats that arise in the modern information space, it is 
necessary to constantly and simultaneously improve the existing security 
systems for the activities of all state bodies, including the intelligence agency. To 
this end, the threats existing in the current conditions are analyzed and it is 
proved that the greatest danger among them is represented by threats in the 
information sphere. In particular, we are talking about the accumulation of 
personal information regarding government officials, including intelligence 
officers, in different databases, which actualizes the problem of its protection. 
It is clear that a significant danger to the professional activities of intelligence 
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officers is that these databases can be used not only by government agencies, but 
also by various private organizations (mainly uncontrolled by the state) that 
operate under the cover of Ukraine and work in the interests of foreign 
intelligence services. It has been investigated that the use of the existing modern 
search engines by the indicated structures significantly affects the quality, 
effectiveness and timeliness of scouts to complete professional tasks. It is 
certain that due to the influence of external and internal threats on the activities 
of any individual state body, the so-called deformation of the current state 
security system as a whole occurs, as well as the security systems for the 
activities of all state bodies, including the intelligence body, subordinate units 
and employees, are deformed intelligence. It is proved that as a result of the 
informational-psychological influence (informational aggression) from the 
military adversary, the noted deformation processes lead to irreversible negative 
changes in society, which significantly reduce the quality indicators and the 
effectiveness of the intelligence units in fulfilling professional tasks, there is a 
disconnection between the individual elements of the security system activities 
of the intelligence agency, the current order of interaction between dr coal 
safety systems for the activities of state bodies as a whole. Changes and additions 
that are advisable to make in the existing security system of the intelligence 
agency to improve the level of performance indicators and the quality of 
intelligence tasks are proposed.

Key words: administrative and police situation, counterintelligence mode, 
counterintelligence agency, informational and psychological influence, 
information space, search engines, object of operational interest, conspiracy. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ  
ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ  

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ1

Обґрунтовано, що відсутність державної ідеології, спільних ціннісних 
орієнтацій розвитку суспільства, критичне майнове розшарування суспіль-
ства призвели до поляризації світоглядних засад щодо перспектив розвитку 
Української держави та активізували споживацьку мотивацію політичної 
поведінки громадян. У таких умовах інформаційний простір перетворився 
на ринок задоволення матеріальних та розважальних потреб населення і 
став об’єктом зовнішнього впливу, насамперед з боку Російської Федерації. 
Доведено, що демократичним способом подолання наслідків гібридної війни є 
широкий суспільний діалог, у якому плюралізм думок та свобода слова 
мають відбуватися у інформаційному просторі, в умовах забезпечення 
інформаційної безпеки людини, суспільства і держави. Обґрунтовано визна-
чення суспільної консолідації як стану суспільно-політичного та соціаль-
но-економічного розвитку держави і суспільства, який задовольняє матері-
альні, духовні, інформаційні та культурні потреби громадян, які, у свою 
чергу, визнають власну готовність до захисту Вітчизни та необхідність 
самостійної економічної діяльності.

Ключові слова: солідаризм, суспільне згуртування, інформаційний прос-
тір, суспільна консолідація, гібридна війна.

Barna Oleh. Informative space of Ukraine as factor of public consolidation is 
in the conditions of hybrid war

Reasonably, that absence of state ideology, general valued orientations 
of development of society, critical property stratification of society resulted in 
polarization of world view principles in relation to the prospects of development 
of the Ukrainian state and activated consumer motivation of political behavior of 
citizens. In such terms informative space grew into the market of satisfaction of 
material and entertaining necessities of population and became the object of 
external influence, first of all, from the side of Russian Federation. It is well-proven 
that the democratic method of overcoming of consequences of hybrid war is a wide 
public dialogue, in that pluralism of ideas and freedom of speech must take place in 
informative space in the conditions of providing of informative safety of man, 
society and state. Determination of public consolidation is reasonable as to social 
and political and socio-economic development of the state and society, that satisfies 

1© БАРНА Олег Степанович – народний депутат України ВРУ VІІІ 
скликання; ORCID: 0000-0002-5083-7082; e-mail: barnaos@ukr.net
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the material, spiritual, informative and cultural necessities of citizens, that, status, 
in turn acknowledge own readiness to defence of Fatherland and necessity of 
independent economic activity.

Key words: солідаризм, public rallying, informative space, public consolidation, 
hybrid war.

Процеси суспільної консолідації в Україні нині значно упо-
вільнені, дезінтеграційні явища не подолані, майнове розшару-
вання суспільства демонструє кричущі факти несправедливості, 
а результати національних виборів щоразу підтверджують від-
мінності у політичних преференціях різних регіонів. Усі зазначе-
ні проблеми значною мірою є наслідком тривалої і цілеспрямо-
ваної імперської політики Російської Федерації щодо України. 
Комплекс усіх можливих способів захоплення чужих територій, 
що дістав назву «гібридна війна», повною мірою відчула на собі 
Україна. Найважливішим полем боротьби за свідомість грома-
дян став інформаційний простір. «Гібридна війна розгорнута 
на усіх можливих напрямках. Це не лише інформаційна війна, 
а одночасно й економічна, репутаційна, смислова, людська. На 
неї повинні працювати всі, хто має вплив на населення: акто-
ри, співаки, письменники, режисери. Військові дії задають 
лише фон для більш масштабної війни в людському розумі»1. 
Вивчення особливостей інформаційного простору України в 
умовах гібридної війни є актуальним і тому, що розуміння при-
роди націо нальної єдності, солідарності має сприяти вироблен-
ню підходів до подолання бідності й політичної поляризації 
суспільства, знаходженню шляхів зменшення регіональних від-
мінностей тощо.

Дослідження суспільної консолідації має тривалу історію. 
В зарубіжній науці її основи були закладені Е. Дюркгеймом, роз-
винені Дж. Александером, А. Бергсоном, М. Вебером, Ю. Габер-
масом, Р. Патнемом, Є. Томпсон, А. Лейпхартом, стали об’єктом 
міждисциплінарних досліджень у політичній науці, соціології, 
психології, економіці, теорії організацій. Вітчизняні дослідни-
ки розглядають цю проблему переважно крізь призму ідей солі-
даризму, серед них Я. Грицак, Ю. Кальниш, Ю. Калиновський, 
В. Карлова, М. Клименко, О. Литвиненко, О. Оржель, М. Ряб-
чук, М. Степико та ін. Інформаційний простір України як об’єкт 



367Частина 2 � Політичні науки

гібридної війни ґрунтовно досліджений у працях А. Баровської, 
О. Власюка, В. Горбуліна, Д. Дубова, Г. Почепцова та ін. Проте 
аналіз наукових джерел вказує на потребу комплексного вивчен-
ня поняття «суспільна консолідація» як теоретичної категорії, а 
також інформаційних чинників, що впливають на її формуван-
ня в Україні в умовах гібридної війни.

Проблеми цілісності різних суспільств завжди були об’єктом 
досліджень багатьох учених. У літературі зустрічаємо наступ-
ні терміни, часто дуже близькі за своїм змістом: «солідаризм», 
«суспільна солідарність», «соціальне згуртування», «суспільна 
консолідація». Проте різні автори акцентують увагу на різних 
особливостях зазначених категорій. Тому проаналізуємо насам-
перед категорійний апарат. 

Українські науковці зазначають, що чинники, які об’єдну-
ють суспільство, першим дослідив Е. Дюркгейм, який, зокре-
ма, визначив такі два фактори, як солідарність та взаємна від-
даність (shared loyalties). Е. Дюркгейм також виділив два типи 
солідарності: механістичну, що базується на спільних цінно-
стях, сталих традиціях і віруваннях, та органічну, що ґрунту-
ється на сучасних інституційних зв’язках і міжособистісних 
відносинах»2. 

Прихильниками механістичного типу солідарності є вчені, 
які в основі суспільної солідарності бачать національну ідею, 
історичну пам’ять, моральні та культурні чинники. Як наго-
лошує Е. Сміт, «модерні нації є одночасно і громадянськими, і 
етнічними, адже культура та громадянство взаємно підсилюють 
одне одного, і потенціал нації повністю реалізується»3. Такий 
підхід поділяє і вітчизняний науковець М. Степико, який вва-
жає, що «суспільство консолідує, формує його ідентичність і 
соціальна неперервність, спільна пам’ять і колективна доля, 
тобто лінії культурної спорідненості, втілені у самобутніх міфах, 
спогадах, символах і вартостях, збережених даною спільнотою. 
Тобто колективна ідентичність формується як суперечлива 
єдність почувань, вірувань, спільної пам’яті та уявлень різних 
поколінь населення»4.

Вивчаючи доцільність розглядати сучасне українське сус-
пільство з позиції механістичного типу солідарності, хочемо 
зауважити, що за всієї очевидності інформаційно-технологічної 
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модернізації значна частина суспільства є носієм традиційних 
цінностей, які впливають на спосіб життя та визначають полі-
тичну поведінку людини. Інше питання – про різноманіття та 
часом поляризацію цих традиційних цінностей, що визнача-
ють політичну поведінку громадян. Як зазначає М. Степико, 
«очевидно, що за умов сьогоднішніх суспільних трансформацій 
український національний етос не є монолітним, однорідним 
культурно-ментальним утворенням. Він сьогодні складається 
з індивідуалізму, демократизму, підприємницької ініціативи, 
самостійності в мисленні та діях, інноваційності, конкуренто-
спроможності, прагненні до успіху … Проте присутність у ньому 
зразків традиціоналізму, патерналізму, егалітаризму, прагнен-
ня справедливості, солідарності, колективності тощо свідчать 
про його вагомий консервативний потенціал»5. Така ситуація, 
на нашу думку, з одного боку, є свідченням демократизму дер-
жави, а з іншого – часто стає причиною суспільно-політичних 
конфліктів, коли прихильники різних національно-культурних 
традицій поляризують політичне поле, що створює загрози для 
суспільної консолідації.

Демократичним підходом розв’язання таких проблем у 
розвинених країнах є формування політичної нації, що, на 
нашу думку, відповідає другому типу солідарності, визначе-
ному Е. Дюркгеймом, – органічній солідарності, яка ґрунту-
ється на сучасних інституційних зв’язках і міжособистісних 
відносинах. О. Оржель наголошує, що «значення вміння жити 
і працювати разом зростає, коли йдеться про неоднорідні 
суспільства або громади, які поєднують громадян із супере-
чливими інтересами і відмінними ідентичностями. Для таких 
суспільств соціальне згуртування означає спроможність до 
безконфліктного співіснування і опанування вмінням розв’я-
зувати будь-які конфлікти. Техніка розв’язання та уникнен-
ня конфліктів, практика співіснування, інші подібні вміння і 
навички перетворюються на інструменти соціального згурту-
вання»6. Як бачимо, авторка використовує термін «соціальне 
згуртування» для означення неоднорідних суспільств, до яких 
можна віднести і Україну. 

Подібний підхід використовує Ю. Кальниш. Досліджую-
чи розвиток теорії солідарності, він підкреслює, що «у роботах 
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Макса Вебера проблематика солідарності розглядається крізь 
призму соціальної дії. Утім, ближче за всіх до органічного розу-
міння суті феномена людської солідарності підійшов Анрі Берг-
сон, стверджуючи, що сама біологічна природа людини спря-
мована на зміцнення соціальної згуртованості. Але, на думку 
Джефрі Александера, підставами солідарності в сучасному 
суспільстві є насамперед усвідомлені рефлексивні прагнення 
людей до найбільш справедливого суспільства»7. Такий підхід 
виокремлює чинник, який, на нашу думку, більше характеризує 
органічний тип солідарності, – прагнення до справедливості, 
адже вона насамперед стосується соціально-економічних показ-
ників, що впливають на добробут людей та цілісність суспіль-
ства. 

На нашу думку, термін «соціальне згуртування» несе більш 
виражену сутнісну характеристику якостей суспільства, адже 
«сьогодні соціальне згуртування передусім тлумачиться як 
якість спільноти, громади або суспільства. До згуртованих від-
носять безконфліктні, гармонійні, сталі спільноти, в яких роз-
біжності та поляризація між членами мінімізовані. Такий підхід 
до соціального згуртування ставить на порядок денний питання 
про якості / ознаки громади або суспільства, які дають підстави 
вважати їх згуртованими. До таких ознак відносять довіру, вза-
ємну відповідальність членів громади, позитивне сприйняття 
багатокультурності (толерантне ставлення до розмаїття та від-
мінностей)»8.

Близьким за суттю до «соціального згуртування» є поняття 
«суспільна солідарність», яке містить характеристики механіс-
тичного типу солідарності та передбачає спільність поглядів усіх 
членів суспільства. Зокрема, М. Клименко пропонує такі «кри-
терії оцінювання рівня суспільної солідарності: 1) інтернаціона-
лізація індивідом певної системи цінностей та норм, які висту-
пають регулятором життєдіяльності людини в соціумі; 2) сукуп-
ність психологічних показників, зокрема рівня довіри, співчут-
тя, доброзичливого ставлення, зацікавленості, турботи; 3) без-
конфліктність соціуму; 4) соціальна ідентифікація»9. Однак 
погоджуємося з Ю. Кальнишем, який зауважує, що «така систе-
ма показників для нації, переважна частина якої виживає на 
межі зубожіння, видається аж надто ідеалістичною»10. «Подаль-
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ше стійке згуртування (соборність) української нації навко-
ло ціннісної самоідентифікації можливе лише за умов, коли її 
матеріальні потреби задоволені достатньою мірою. Виключно 
ціннісна самоідентифікація може на певний час забезпечити 
солідаризацію політичної нації в екстремальних умовах, але така 
солідаризація не буде тривати довго»11. Така позиція, на нашу 
думку, ілюструє ситуацію в Україні.

До другого типу солідарності – органічної – варто також 
віднести політику соціального згуртування Ради Європи, де 
«обов’язковою ознакою згуртованих громад вважається добро-
бут (welfare, well-being). ..Згуртування неможливе, якщо люди 
мешкають у напівзруйнованих будинках, навчаються у старих 
необлаштованих школах, поруч із наркотиками і злочинністю»12. 
О. Оржель зазначає, що добробут Радою Європи тлумачиться 
досить широко: він включає доступ не тільки до товарів індиві-
дуального споживання, а й до суспільних благ (громадська без-
пека, чисте повітря й вода, знання тощо), комунальних послуг та 
місць відпочинку; добробут передбачає отримання задоволення 
від життя, насолоди від мальовничих краєвидів, участь у процесі 
прийняття рішень, право розпоряджатися суспільними благами, 
обирати майбутній шлях розвитку громади. Авторка пропонує 
власне визначення: «Соціальне згуртування – це певний стан 
розвитку спільноти (громади або суспільства), для якого харак-
терні високий рівень добробуту, стабільний економічний розви-
ток, безконфліктне існування його членів, наявність взаємної 
довіри, спільної відповідальності за сучасне і майбутнє»13. Однак 
зауважимо, що дане визначення містить однозначно високі 
оцінки стану розвитку суспільства та економічної активності 
громадян, що унеможливлює використання цього терміна для 
характеристики суспільств із низькими показниками розвитку.

Аналіз сутності категорійного апарату та особливостей об’єд-
навчих чинників в умовах гібридної війни дозволяє запропо-
нувати визначення суспільної консолідації як стану суспіль-
но-політичного та соціально-економічного розвитку держави 
і суспільства, який задовольняє матеріальні, духовні, інформа-
ційні та культурні потреби громадян, які, у свою чергу, визнають 
власну готовність до захисту Вітчизни та необхідність самостій-
ної економічної діяльності.
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Як ми вже зазначали, в Україні процеси суспільної консолі-
дації значно уповільнені з низки причин, однією з ключових, 
на нашу думку, є інформаційний простір, який став ареною 
інформаційної війни та внутрішньої ідеологічної боротьби різ-
носпрямованих політичних сил. Відсутність державної ідеології, 
спільних ціннісних орієнтацій розвитку суспільства, чіткої соці-
ально-економічної політики, критичне майнове розшарування 
суспільства призвели до поляризації світоглядних засад щодо 
перспектив розвитку Української держави та активізували спо-
живацьку мотивацію політичної поведінки громадян. 

Поділяємо позицію М. Степика, який вважає, що нині в 
Україні «конкурують європейська індивідуалістична спожи-
вацька система мотивацій з російською колективістсько-па-
терналістською позірно-ідеалістичною. Системи мотивацій 
передаються через рекламу товарів і послуг; через корпоративну 
політику компаній, які працюють у нашій державі; через освітні 
технології й тексти, що містять мотиваційний складник; через 
кінофільми, які мають поведінкові стереотипи тощо. Усе це, на 
відміну від культурних і законодавчих норм, ані держава, ані сус-
пільство не контролює, не осмислює і не перетворює на власний 
національний здобуток»14. 

У таких умовах інформаційний простір перетворюється 
на ринок задоволення матеріальних та розважальних потреб 
населення і стає об’єктом зовнішнього впливу, насамперед з 
боку Російської Федерації. «Чимало дослідників підкреслюють 
російський негативний вплив на формування української окре-
мішності та неготовності значної частини української еліти до 
суверенного існування. Значну роль у цьому відіграє російська 
мова та православ’я, які Росія використовує як потужні інстру-
менти деконсолідації нації»15. Проте слід наголосити, що саме 
російська збройна агресія на сході України та анексія Криму 
Російською Федерацією стали чинниками консолідації укра-
їнської нації на контрольованій українською владою території, 
свідченням чого стали чисельні добровольчі військові об’єднан-
ня та волонтерський рух. 

Про такий об’єднавчий потенціал війни писали багато вчених. 
Єва Томпсон зазначає: «Такі різні вчені, як Е. Сміт, А. Гастінгс, 
Д. Міллер, М. Конован, стверджували, що нації зазвичай консо-
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лідуються довкола важливих подій у спільній історії. Серед цих 
подій велике значення мають війни та їхні наслідки, пов’язані 
чи зі здобутками, чи з утратами. Оцінка цих здобутків і втрат є 
стрижнем національних історичних наративів»16. Це, безсумнів-
но, стосується і України. Як слушно наголошує Ю. Кальниш, 
«перебіг історичного розвитку, з одного боку, сприяв утверджен-
ню української ідентичності, стимулював консолідацію етносу, 
формування нації, державотворчі процеси, забезпечення ціліс-
ності України, а з другого – наражався на дію відцентрових, 
деструктивних і сепаратистських сил»17. Наявність останніх, 
на нашу думку, стало можливим, по-перше, внаслідок незахи-
щеності інформаційного простору від кремлівської пропаганди 
та маніпуляцій свідомістю населення окремих областей країни, 
по-друге, тому, що внутрішня політика на цих територіях фор-
мувалася регіональними проросійськими елітами. Така ситуація 
не тільки гальмує процеси суспільної консолідації, а навпаки, 
сприяє агресивному запереченню об’єднавчого потенціалу істо-
ричних подій.

Важливість і вразливість інформаційного простору поси-
люється у гібридній війні. Г. Почепцов наголошує: «Гібридна 
війна буде надавати перевагу тому, хто вміє працювати з масо-
вою свідомістю. Сторона, що атакує, повинна доводити спра-
ведливість своїх дій як власному народові, так і народу, на який 
націлена атака. А для атакованої сторони досить важко давати 
відповідь такій неоголошеній війні. Гібридна війна стала здобут-
ком нового часу саме тому, що багато потрібних для неї завдань 
можна виконати за рахунок інформаційного компонента. Чим 
сильнішим стає розвиток інформаційного компонента, тим лег-
шим буде виконання цих завдань»18. Єдиним демократичним 
способом подолання наслідків гібридної війни є, на нашу думку, 
широкий суспільний діалог, у якому плюралізм думок та свобо-
да слова мають відбуватися у інформаційному просторі в умовах 
якісного забезпечення інформаційної безпеки людини, суспіль-
ства і держави.

Аналізуючи роботи зарубіжних науковців, О. Оржель дово-
дить, що «для суспільного згуртування необхідно постійно 
вести суспільний діалог, відшукувати або генерувати спільні 
цінності, спонукати до ідентифікації та самоідентифікації, 
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працювати над покращенням відносин, підвищенням довіри 
один до одного. Така концепція згуртування особливо важлива 
для неоднорідних громад (поліетнічних, багатонаціональних, 
члени яких сповідують різні релігії або належать до різних куль-
тур), для яких узгодження цінностей, досягнення консенсусу 
щодо спільного майбутнього, генерування ідей, здатних об’єд-
нати громаду, є важливим і складним завданням, яке доводить-
ся вирішувати щоденно більшості її членам: політикам і пере-
січним громадянам, молоді і літнім людям, середньому класу і 
бідним»19.

На важливість державної політики щодо забезпечення сус-
пільного діалогу з метою формування довіри в соціумі вказує 
М. Степико: «Суспільний діалог на основі постулатів гуманіс-
тичного прагматизму може бути методом суспільної комуніка-
ції, коли різні сторони суспільства, групи інтересів, інститути 
громадянського суспільства і влада створюють спільний кому-
нікаційний простір для віднаходження довіри та компромісу. 
Суспільний діалог орієнтується на постійний багатомірний 
процес, у межах якого формується та відтворюється атмос-
фера довіри, а взаємоприйняття є підґрунтям для досягнення 
суспільних компромісів. ..Метою такого діалогу є досягнення 
взаємного розуміння та підвищення рівня довіри до «іншо-
го»»20. 

Про те, що участь у суспільному діалозі мають брати не лише 
політики і громадські дічі, а й широке коло осіб, які мають вплив 
на формування громадської думки, пише Г. Почепцов: «Сьогод-
нішня гібридна війна розгорнута на всіх можливих напрямках, 
це не лише інформаційна війна. Це одночасно економічна, 
репутаційна, смислова, людська... На неї повинні працювати 
всі, хто має вплив на населення: актори, співаки, письменники, 
режисери. Військові дії задають лише фон для більш масштабної 
війни в людському розумі. Це скоріше гуманітарна війна, в якій 
військові дії є другорядними. Коли ми в першу чергу звертаємо 
увагу на них, ми робимо помилку»21. 

Отже, інформаційний простір є важливим чинником суспіль-
ної консолідації в умовах гібридної віни, саме в цьому просторі 
відбувається формування української політичної нації та ведеть-
ся боротьба за суверенітет і територіальну цілісність України. 
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У цьому контексті механізмом суспільної консолідації виступає 
широкий суспільний діалог, важливою складовою якого є полі-
тичний компроміс як інструмент зменшення суспільних проти-
річ, що передбачає готовність політичних еліт до діалогу. Таким 
чином, налагодження в інформаційному просторі України 
системної комунікації у суспільстві між його різними групами 
інтересів, суспільними верствами виступає чи не найважливі-
шим чинником суспільної консолідації.
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Barna Oleh. Informative space of Ukraine as factor of public consolidation is 
in the conditions of hybrid war

Reasonably, that absence of state ideology, general valued orientations of 
development of society, clear socio-economic politics, critical property 
stratification of society resulted in polarization of world view principles in 
relation to the prospects of development of the Ukrainian state and activated 
consumer motivation of political behavior of citizens. In such terms informative 
space grew into the market of satisfaction of material and entertaining 
necessities of population and became the object of external influence, first of 
all, from the side of Russian Federation.

Russian armed aggression on east of Ukraine and annexation of Crimea 
became Russian Federation by the factors of consolidation of Ukrainian 
nation on controlled by Ukrainian power of territory, much what became 
certificates numeral volunteer soldiery associations and volunteer motion. 
Presence of separative moods on east of Ukraine and in Crimea became 
possible firstly, consequence of unprotectedness of informative space from 
Kremlin propaganda and manipulations by consciousness of population, 
secondly, because a domestic policy on these territories was formed by 
regional проросійськими elites. Such situation brakes the processes of 
public consolidation not only, and vice versa, assists the aggressive denial of 
unifying potential of historical events.

It is well-proven that the democratic method of overcoming of 
consequences of hybrid war is a wide public dialogue, in that pluralism of 
ideas and freedom of speech must take place in informative space in the 
conditions of providing of informative safety of man, society and state. In this 
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context a political compromise as instrument of reduction of public 
contradictions, that envisages readiness of political elites to the dialogue, 
comes forward as an important condition of public dialogue. Determination 
of public consolidation is reasonable as to social and political and socio-
economic development of the state and society, that satisfies the material, 
spiritual, informative and cultural necessities of citizens, that, in turn, 
acknowledge own readiness to defence of fatherland and necessity of 
independent economic activity, status.

Key words: солідаризм, public rallying, informative space, public 
consolidation, hybrid war.
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КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ  

В АРЕАЛІ КУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ1

На основі визначення культурних змін, що відбуваються в сучасному 
світі, виявлено їхній вплив на конструювання зовнішньополітичної іден-
тичності держави. Визначено, що первинно такому впливу піддається соці-
ум. Як політико-соціальний конструкт, зовнішньополітична ідентичність 
держави реагує на наявні зміни. Відтак держава має налагоджувати діалог 
із суспільством задля кореляції значення культурних відмінностей. Дана 
мета досягається на основі чітко визначеної політики держави та ідеоло-
гічної компоненти. Зроблено висновок про те, що в разі підтримки іден-
тичності держави на рівні соціуму вона може екстраполювати вияви своєї 
зовнішньополітичної ідентичності на міжнародній арені.

Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, держава, соціум, 
культура, мультикультуралізм, діалог культур.

Tsyrfa Julia. Construction of foreign policy identity in the area of cultural 
differences

Based on the definition of cultural changes taking place in the modern world, 
their influence on the construction of the foreign policy identity of the state is 
revealed. The society is determined as the primary goal of such influence. Being a 
political and social construct, the foreign policy identity of the state responds to 
existing changes by reflecting them. Therefore, the state should establish a dialogue 
with the society in order to correlate the significance of cultural differences. This 
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goal is achieved on the basis of a clearly defined policy of the state and the usage of 
an ideological component. In the case of maintenance of the identity of the state at 
the social level, it can extrapolate its foreign policy identity in the international 
arena.

Key words: foreign policy identity, state, society, culture, multiculturalism, 
dialogue of cultures.

У сучасних наукових дослідженнях і громадському дискурсі, 
що відображають широку палітру теорій, концепцій і підходів 
до вивчення проблематики зовнішньополітичної ідентичності, 
однією з найбільш вагомих є теза про те, що розвиток постмо-
дерних суспільств відбувається під знаком мультикультуралізму. 
Останній, формуючись під впливом глобальних інформацій-
но-комунікаційних потоків, міграційних процесів, зростання 
чисельності населення планети, модернізації економіки, поси-
лення ролі транснаціональних компаній тощо, є не стільки одні-
єю з можливих альтернатив розвитку держав, скільки нагальною 
потребою їхнього існування. Відтак необхідність конструюван-
ня зовнішньополітичної ідентичності державного актора міжна-
родних відносин постає на тлі постійної змагальності культур у 
рамках соціуму – процесу, значення якого має бути знівельова-
но за рахунок тісної кооперації органів державної влади та пред-
ставників широких верств населення.

Однак різноманітність способів формування і маніфеста-
цій зовнішньополітичної ідентичності суттєво ускладнює точне 
визначення рівня впливу мультикультуралізму на її вибудовуван-
ня. Як мінімум, під час її конструювання мають значення як при-
мордіалістські чинники або символи (історичні, територіальні, 
культурні, мовні), так і політичні рамки та відповідні політичні 
процеси на міжнародній арені. Слід, однак, підкреслити, що на 
практиці не існує чітко заданого набору ознак для визначення або 
формування зовнішньополітичної ідентичності, на основі яких 
гарантувався б однаковий алгоритм її конструювання. Важливо 
відзначити, що не набори ознак як такі, а відповідні домінуючі 
соціальні групи ініціюють формування колективної ідентичності 
як основи зовнішньополітичної ідентичності держави. Тому саме 
формами і способами функціонування ідентифікаційних меха-
нізмів, пов’язаних у сучасних умовах із неоднозначними проце-
сами глобалізації,визначається сутність даного феномена.
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Як зазначає С. Хантінгтон, «ідентичність є індивідуальний 
або груповий сенс себе. Вона є продуктом самосвідомості, в 
результаті чого «Я» або «Ми» володіємо певними якостями як 
істота, яка відрізняє мене від вас і нас від них... Доти, доки люди 
взаємодіють з «Іншими», у них немає вибору у визначенні себе 
щодо цих «Інших» та ідентифікації своєї спорідненості й від-
мінності від цих «Інших»... Ідентичність важлива, оскільки вона 
формує поведінку людей»1. Відповідно вчений виділяє кілька 
важливих моментів, які виникають у процесі формування іден-
тичності як окремого конструкта.

По-перше, С. Хантінгтон відзначає, що ідентичність мають 
як індивіди, так і групи. При цьому індивіди набувають іден-
тичності й можуть змінювати її тільки в межах груп. Оскільки 
індивід включений до багатьох груп, він може мати змінну іден-
тичність. Ідентичність груп більшою мірою фіксована, ніж іден-
тичність індивідів2. По-друге, ідентичність є до певної міри скон-
струйованою. Люди формують свою ідентичність, перебуваючи 
під певним тиском. Відповідно «ідентичності – це уявлення про 
себе, це те, як ми про себе думаємо і ким хочемо бути»3.

Подібну думку висловлюють З. Бауман і В. Вехчі, зазначаю-
чи, що ідея колективної ідентичності не виникла і не виросла 
в межах людського досвіду «природно» й не з’явилася в цьому 
досвіді як самоочевидний «факт життя». Ця ідея була введена 
до життєвого світу сучасних чоловіків і жінок, виникнувши як 
фікція. Вона перетворилася на застиглий «факт», «даність» саме 
тому, що була «фікцією» і завдяки хворобливому розриву, який 
утворився між тим, що ідея має на увазі, на що вона натякає і 
до чого спонукає, і наявним status quo... Ідея «ідентичності» 
була народжена кризою приналежності й зусиллями прокласти 
«міст» через провал між «належним» і «сущим» та підняти реаль-
ність до стандартної мережі ідей. Ідентичність може тільки від-
кривати життєвий світ як завдання4… Таким чином, дослідник 
вводить ідею соціального конструювання осмисленої реальності 
як сфери відповідальності соціуму.

Для процесу конструювання ідентичності важливо, що інди-
віди і меншою мірою групи мають плюральну ідентичність. Екс-
тремальні соціальні ситуації можуть руйнувати ідентичність або 
різко змінити її. Ідентичність визначається індивідом, але вона 
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є продуктом взаємодії даного індивіда з «Іншими». Помітні аль-
тернативи усталеним ідентичностям індивідів або груп визна-
чаються ситуативно. Вони виявляються в новому середовищі, 
до якого треба пристосуватися, наприклад, під час проживання 
особи за кордоном5.

Новий виток культурної диференціації, властивий сучасній 
епосі, є природною реакцією на загрозу «вирівнювання» в період 
інтенсивних міжкультурних, міжцивілізаційних контактів. Він 
також пов’язаний із необхідністю нового визначення іден-
тичності людини і колективу в глобалізованому світі, із встанов-
ленням подібних рис і розбіжностей між різними культурними 
ареалами. Чим глибші міжкультурні контакти, тим різноманіт-
нішим виявляється переживання соціумом своєї ідентичності, 
яка завжди виступає базисом для формування зовнішньополі-
тичної ідентичності держави.

Однак ідентифікація суспільства з певною державою не 
може вважатися виключно наслідком певних культурних про-
цесів на міжнародній арені. Це відчуття може бути причиною, 
що дає імпульс новим культурним відмінностям. Різноманіття 
людських культур, як видається, меншою мірою обумовлено 
ізольованістю їхніх носіїв і більшою мірою – зв’язками, які їх 
об’єднують. Внесок різних культур у розвиток світової цивіліза-
ції полягає не в наявності інвентарного списку їх особливостей і 
диференційних відмінностей, а визначається їх творчим потен-
ціалом до ведення діалогу одна з одною.

Слід підкреслити, що можливості осягнення «свого» і «чужо-
го» в культурі пов’язані з характером культур, що утворюють наці-
ональний культурний світ. Культура кожної держави має власну 
домінанту, а точніше – набір культурних домінант, що утворю-
ють національний культурний простір, національну культурну 
сферу. Сучасні процеси глобалізації та диференціації культури 
розвиваються одночасно. Глобалізація перевіряє на міцність ті 
культури, які нехтують новими технологіями і науковим прогре-
сом або відкидають їх. Саме для таких культур держава є єдино 
прийнятною формою виживання, а родові, ментальні архетипи 
виступають своєрідною підтримкою, котра дозволяє протистоя-
ти викликам глобалізації. Тому особливо гостро постає питання 
про співвідношення культурної пам’яті й модернізації.
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Проте відомо, що культура будь-якої спільноти спирається в 
своєму розвитку на традиції минулого і сьогодення. Відчуження 
особистості від власної культури, культурне забуття становлять 
справжню небезпеку для успішного розвитку культури, в резуль-
таті чого втрачається культурне обличчя не тільки індивіда, а й 
спільноти людей (народу, нації), котра формує державу як полі-
тико-соціальний конструкт зсередини. Чим сильніше глобаліза-
ція відриває культуру, цінності, економічне життя від їх власного 
історичного ґрунту, тим більша кількість людей шукає притул-
ку в своєму, передбачуваному світі норм і моделей поведінки, в 
прагненні зберегти особливості та відмінності своєї культури. 
Іншими словами, йде процес напруженого і загостреного пошу-
ку соціокультурної ідентичності.

Надзвичайно важливо, щоб сучасна політика, котра імпле-
ментується органами державної влади, змогла виробити в рамках 
соціуму абсолютно новий тип ідентичності – ідентичність, яка 
орієнтується не на одну конкретну культуру, а на міжкультур-
ні взаємодії. У такому разі простішим стане процес об’єднання 
населення навколо єдиного зовнішньополітичного курсу й відтак 
конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави. 

Для реалізації даних завдань державі особливо важливо вра-
ховувати специфіку тієї спільноти, до якої відносить себе інди-
від, тобто про яку він може сказати «Ми» на відміну від «Вони», 
висловлюючи властиві цій спільноті звичаї, традиції, пам’ять, 
історію. Так, на думку С. Франка, «Ми» – це якась первин-
на категорія особистого людського, а тому соціального буття... 
І навіть те, що є нашою власною, індивідуальною творчістю, те, 
в чому виражається глибина і своєрідність нашого індивідуаль-
ного «Я», береться не із замкненої і відокремленої вузької сфери 
відособленого «Я», а з духовної глибини, в якій «Ми» злиті з 
іншими в певній визначеній єдності»6. В даному разі «Ми», як 
видається, є усвідомленням тієї спільноти, до якої кожен із нас 
обов’язково належить як громадянин певної держави. «Вони» – 
це люди іншої спільноти, яка не належить до категорії «Ми», 
тобто формує населення інших держав. Дистанція між «Ми» 
і «Вони» зазвичай і виступає різницею між культурами, яка 
повинна братися до уваги під час визначення зовнішньополі-
тичної ідентичності державного актора.
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У зв’язку з цим В. Тишков розглядає питання соціокультурної 
обумовленості зовнішньополітичної ідентичності, виділяючи 
кілька її основних характеристик. По-перше, існуючі на осно-
ві історико-культурних відмінностей спільноти є соціальними 
конструктами, що виникають і розвиваються в результаті ціле-
спрямованих зусиль із боку індивідів та створених ними інсти-
туцій, особливо з боку держави. Сутність цих спільнот, або соці-
ально сконструйованих коаліцій, полягає в наявності уявлення 
про приналежність до таких спільнот, що розділяється індивіда-
ми, або їхню ідентичність, а також солідарності, що виникає на 
основі такої спільної ідентичності7.

По-друге, межі спільнот, утворених на основі обраних куль-
турних характеристик, і зміст ідентичності є рухомими і змінни-
ми поняттями не тільки в історико-часовому, а й у ситуативному 
сенсах, що перетворює існування єдиної спільноти на рівні дер-
жави на реальність відносин, а не на реальність набору об’єк-
тивних ознак8.

По-третє, сконструйована і заснована на індивідуальному 
виборі та груповій солідарності природа соціально-культурних 
коаліцій визначається їхніми цілями і стратегіями, серед яких 
найважливішу роль відіграють організація відповідей на зовніш-
ні виклики через солідарність однаковості, загальний контроль 
над ресурсами і політичними інститутами та забезпечення соці-
ального комфорту в рамках культурно гомогенної спільноти9.

У даному разі домінантною категорією аналізу стає «держа-
ва», інституційними завданнями якої є постійна імплементація 
згаданих стратегій усіма наявними в її розпорядженні засоба-
ми. При цьому «відповідність» таких засобів поставленим цілям 
часто пов’язана з асиміляційною ідеологією тиску національної 
«більшості» на «меншість». Посилення взаємного зв’язку між 
державою, народом і процесом конструювання зовнішньопо-
літичної ідентичності досягається за допомогою реалізації осо-
бливої політики діалогу10, в рамках якої можна виділити кілька 
інтеграційних стратегій.

Сутність першої стратегії полягає в тому, що етнічні та регіо-
нальні відмінності, відособленість груп населення в межах окре-
мої держави повинні бути усунуті. Соціальні утворення, соці-
альні ідентичності, сформовані на груповому та індивідуально-
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му рівнях, повинні бути пронизані ідеєю вибудовування єдиної 
спільноти. У цьому разі жодна з етнічних і культурних меншин 
не може «піднятися» до рівня нації чи, тим більше, народу. Як 
його частина, сегмент, «меншість» змушена підкорятися вимо-
гам державної гомогенності, яка охоплює всі сфери життя. 
Процеси гомогенізації зачіпають насамперед мову, повсякден-
ну культуру, стратегії поведінки, які сприяють в кінцевому під-
сумку, зміцненню усвідомлення різними групами населення 
своєї єдності, спільності, заснованої на ідеї причетності. Однак 
у цьому випадку слабкість меншин у боротьбі за своє визнання 
змушує їх займати регресивну позицію.

Особливість другої стратегії полягає в «руйнуванні» етнокуль-
турних особливостей регіональних і локальних спільнот, котрі 
формують населення. У цьому разі бажання їхніх членів отри-
мати регіональну або локальну колективну незалежність, відому 
«самодостатню» автономність, усуваються за допомогою фор-
мування і пропаганди загальнодержавної ідеології. Вона є найді-
євішим засобом протистояння ідеології окремої спільноти, адже 
на індивідуальному і груповому рівнях посилює уявлення про 
спільність долі членів спільноти як громадян певної держави, їх 
спільну відповідальність за прийняті рішення. Суспільна єдність 
зміцнюється при цьому на тлі створення єдиної економічної і 
фінансової системи, впровадження податкової та соціаль ної 
політики, пропагування визначених цінностей та ідеалів куль-
турного життя.

Сутність третьої стратегії полягає в створенні на державно-
му рівні загального культурного і духовного фундаменту народу. 
Цей етап становлення зовнішньополітичної ідентичності дер-
жави можна назвати «періодом міфологізації» державного акто-
ра, інституційної гомогенізації національної культури. Напри-
клад, цей процес відображається в певних архітектурних стилях, 
які поширюються на території держави, у створенні національ-
но значущих природних заповідників, у збереженні історичних 
пам’яток культури і їхній маніфестації як національних, у творах 
мистецтва, підтримуваних духовних традиціях тощо. Сюди ж 
слід віднести спільність історії народу, його перемог і поразок, 
які або заклали основи, або зумовили майбутнє розвитку держа-
ви. На практиці культурні регіональні особливості, як правило, 
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тією чи іншою мірою зберігаються, але вони набувають статусу 
загальнонаціональних, тобто включених до національної ідео-
логії і культури в статусі «своїх».

На нашу думку, цей варіант державного розвитку відповідає 
мультикультурній перспективі становлення нового українсько-
го суспільства. Її основні ліберальні принципи можуть полягати 
в тому, що поліетнічне суспільство стане відкритим для внутріш-
ніх міжкультурних взаємодій, кооперуючись перед загрозою 
зовнішніх негативних впливів. Воно не ізолюватиме себе від 
зовнішнього світу, проте свідомо обере свою соціокультурну орі-
єнтацію в процесі відкритого діалогу з державою. Таким чином, 
національна проблематика може бути відсунута на периферію 
суспільного життя, а розвиток держави виводитиметься з акту-
ального політичного дискурсу та політичної практики держав-
ного актора на міжнародній арені. Така тенденція державного 
майбутнього України повинна домінувати в державній ідеології, 
оскільки там, де традиція державності не забезпечувала зміц-
нення зовнішньополітичної ідентичності, почуття причетності 
до єдиного суспільства і держави всіх груп населення на локаль-
ному та регіональному рівнях може бути твердим і стійким кар-
касом її конструювання зсередини.

Поліваріантність співвіднесення локальних варіантів іден-
тичності з ідентичністю держави свідчить про те, що загально-
державна ідентичність, конструюючись «згори», різним чином 
упроваджується й конституюється в межах різних прошарків і 
етнокультурних груп населення. Вона диверсифікується своє-
рідністю локальних культурних комплексів, світоглядів і спосо-
бів самоідентифікації. Таким чином, соціальна і культурна різ-
норівневість, різноманітність груп населення виступають одним 
із важливих чинників специфіки конкретних проявів соціальної 
ідентичності, її структурного плюралізму й відтак її кореляції із 
зовнішньополітичною ідентичністю держави.

Розвиток етносоціальних процесів у сучасному світі свідчить 
про те, що індивідуальна, групова, регіональна і зовнішньопо-
літична ідентичності набувають нових конфігурацій взаємної 
обумовленості, які не завжди відповідають очікуванням пред-
ставників державної влади. Можна припустити, що добре відо-
ма структура соціальної ідентичності набуває нових вимірів, які 
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стають домінуючими, – регіональної і трансрегіональної іден-
тичностей у межах єдиної держави.

Відповідно зовнішньополітична ідентичність держави нині 
має базуватися на двох основних компонентах: етносоціальній 
ідентичності, основу якої становить той чи інший етнос і його 
культура, та соціально-політичній ідентичності, що формуєть-
ся завдяки політичним процесам внутрішнього та зовнішнього 
характеру, виводячи категорію співгромадян. Взаємодоповню-
ючи одна одну, ці ідентичності формують самосвідомість насе-
лення як нового політико-соціального конструкту, що виступає 
завершеною політичною формою розвитку суспільства, культу-
ра якого поглинає етнічність і культури меншин, тобто піддає їх 
структурній асиміляції, та може протистояти глобальному тиску 
єдиної космополітичної культури нового зразка. На основі вико-
ристання організаційних, ідеологічних, формотворчих ресурсів 
держави цей конструкт надає сенсу її зовнішньополітичній іден-
тичності, оскільки підтримує її, стримуючи тим самим «націо-
нальні домагання» етносів. Тобто, як зазначав М. Вебер, спіль-
ності мови, культури, національної ідентичності ще не досить, 
щоб претендувати на політично оформлену ідентичність11. Від-
так держава має знівельовувати наявні відмінності культурно-
го плану, скеровуючи розвиток культури в єдине русло й таким 
чином формувати монолітне суспільство, яке підтримувало б її 
зовнішньополітичну ідентичність під час позиціонування акто-
ра на міжнародній арені.

1. Huntington S. P. Who Are We? The Challenges to America’s National 
Identity. New York: Simon & Schuster, 2004. P. 21-22. 2. Ibid. P. 22. 3. Ibid. 
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Tsyrfa Julia. Construction of foreign policy identity in the area of cultural 
differences

Based on the definition of cultural changes taking place in the modern 
world, their influence on the construction of the foreign policy identity of the 
state is revealed. The society is determined as the primary goal of such influence. 
Being a political and social construct, the foreign policy identity of the state 
responds to existing changes by reflecting them.

A new round of cultural differentiation to be inherent to the modern era is 
a natural reaction to the threat of ‘equalization’ existing in the period of intense 
intercultural and inter-civilizational contacts. The deeper the intercultural 
contacts become, the more diverse experience of the society appears, in 
particular, while forming its identity which is always a basis for the formation of 
the foreign policy identity of the state.

However, the sense of identification of the society with a particular state 
cannot solely be considered as the result of certain cultural processes taking 
place in the international arena. The contribution of different cultures to the 
development of world civilization is determined by their creative potential used 
for the dialogue between each other.

Therefore, the state should establish a dialogue with the society in order to 
correlate the significance of cultural differences. It is extremely important that 
contemporary policy implemented by public authorities could produce an 
entirely new type of social identity which focuses not on one particular culture, 
but on the intercultural interactions. In this case, the population would easily 
support the single foreign policy and, consequently, the established foreign 
policy identity of the state.

This goal is achieved on the basis of a clearly defined internal policy of the 
state and the usage of an ideological component. To this end, the state may 
apply several strategies. The first strategy presupposes that ethnic and regional 
differences, the existing isolation of social groups within a state should be 
eliminated. The peculiarity of the second strategy is the ‘destruction’ of the 
ethnocultural features of the regional and local communities that form the 
population. Social unity is reinforced by the creation of a single economic and 
financial system, the implementation of tax and social policy, and the 
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promotion of certain values   and ideals of cultural life. The essence of the third 
strategy is to create a common cultural and spiritual foundation of the people at 
the state level. In our opinion, this version of the state development corresponds 
to the multicultural perspective of a new Ukrainian society.

The multivariate correlation between local versions of identity and the 
identity of the state indicates that the nationwide identity which is constructed 
from up to down is differently implemented and constituted within diverse 
strata and ethnocultural groups of the population. It is diversified by the 
originality of local cultural complexes, worldviews and ways of self-identification. 
Thus, the diversity of social and cultural status of social groups are one of the 
important factors influencing specific manifestations of social identity, its 
structural pluralism and, therefore, its correlation with the foreign policy 
identity of the state.

Accordingly, the foreign policy identity of the state should currently be 
based on two main components: the ethnic and social identity, which is based 
on one or another ethnic group and its culture, and social and political identity, 
which is formed through the existing internal and external political processes 
and forms the category of compatriots. In the case of maintenance of the 
identity of the state at the social level, it can extrapolate its foreign policy 
identity in the international arena.

Key words: foreign policy identity, state, society, culture, multiculturalism, 
dialogue of cultures.
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Близький Схід – поліконфліктогенний регіон. Після завер-
шення активної фази «Арабської весни» країни регіону вступи-
ли у фазу «Арабської зими». Вона розгорнулася після 2012 р. на 
тлі невдачі початкових устремлінь учасників революцій в араб-
ських країнах. У близькосхідному регіоні швидко сформувалися 
коаліції, інтереси яких контрастують.

Значною мірою відносини між державами на Близькому Сході 
визначає громадянська війна в Сирії, яка ведеться від 2011 р. 
Цей конфлікт вийшов за межі цієї держави та став точкою зітк-
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нення інтересів регіональних і позарегіональних гравців. Значна 
територія Сирії вийшла з-під влади місцевого уряду та контро-
люється опозиційними силами, а вони, у свою чергу, пов’язані 
з Туреччиною, Катаром, Саудівською Аравією та іншими дер-
жавами. Відтак близькосхідна регіональна система міжнародних 
відносин продовжує трансформуватися. Такі країни, як Катар та 
Туреччина, виступають дедалі активнішими суб’єктами політи-
ки щодо регіону Близького Сходу.

Коаліція Туреччини та Катару склалася у 2011–2013 рр., 
коли обидві країни латентно протистояли Саудівській Аравії 
та її союзникам щодо питань постреволюційних перетворень 
найперше в Єгипті та Ємені. Тоді Туреччина та Катар підтри-
мали рух «Братів-мусульман» та близькі їм політичні сили. 
Натомість коаліція, керована Саудівською Аравією, схилилася 
до світських сил, які могли б забезпечити авторитарну стабілі-
зацію у відповідних державах1. Ці процеси перервало проголо-
шення 08.04.2013 р. Ісламської Держави Іраку та Леванту (ІДІЛ; 
29.06.2014 р. перейменована на Ісламську Державу), яка оголо-
сила себе всесвітнім халіфатом, а іншими державами, зокрема 
близькосхідними, позиційована як невизнана мусульманська 
терористична держава. Оскільки ІДІЛ було озвучено план ради-
кальної трансформації всього політичного ландшафту Близь-
кого Сходу, а згодом і всього світу, то за нових обставин поле 
зіткнень між просаудівською коаліцією та турецько-катарським 
альянсом було переформатовано.

Якщо у 2000-х роках Саудівська Аравія та ОАЕ зберігали 
толерантність до зміцнення позицій Катару та Туреччини, то 
після початку «Арабської весни» підтримка Катаром і Туреч-
чиною сил, пов’язаних із міжнародною релігійно-політичною 
організацією «Брати-мусульмани», була сприйнята як виклик 
безпеці провідних країн Перської затоки2. Зміцнення альянсу 
Анкара-Доха вступило в суперечність з інтересами провідних 
країн Близького Сходу. Вочевидь Туреччину та Катар зблизи-
ла наявність спільних регіональних противників (наприклад, 
Єгипту), схожість інтересів у підтримці противників Б. Асада та 
палестинського руху ХАМАС, а також інші інтереси.

Періодично між Катаром та іншими державами регіону 
Близького Сходу зростає напруга, однак у 2017 р. протистоян-
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ня у регіоні вийшло на новий рівень. У нашому аналізі питання 
катарської кризи потребує деталізації, позаяк його ми визначає-
мо детонатором нинішньої турецько-катарської співпраці.

Той факт, що Катар у квітні 2017 р. виплатив угрупованню, 
наближеному до «Аль-Каїди», а також невідомим представни-
кам іранської сторони близько 1 млрд доларів США за звіль-
нення членів катарської королівської родини, полонених під 
час полювання на території Іраку3, запустив механізм звинува-
чень Катару в фінансуванні тероризму. Поштовхом до ескалації 
напруги стало цитування 23.05.2017 р. катарським державним 
інформагентством «Qatar News Agency» нібито слів еміра краї-
ни шейха Таміма бін Хамада Аль Тані. Йшлося найперше про: 
1) оцінку Ірану як значущої регіональної й ісламської держави, 
з якою необхідно співпрацювати, а не провокувати конфлікт; 
2) пропозицію дослухатися до думки організації ХАМАС та 
визнати її повноправним представником палестинського наро-
ду; 3) збереження розбіжностей між США та Катаром. Попри те, 
що Катар пояснив появу такої інформації (точніше, дезінфор-
мації) хакерською атакою на сайт інформагентства, вони дето-
нували антикатарські настрої.

05.06.2017 р. Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн, ОАЕ, Ємен, 
Лівія, Маврикій та Мальдіви, звинувативши Катар у підтримці 
тероризму, співпраці з Іраном, дестабілізації регіону підтрим-
кою терористичних угруповань (зокрема, «Братів-мусульман»), 
розірвали дипломатичні відносини з ним. Йорданія вдалася 
до м’якшої форми дипломатичного тиску ‒ відкликання свого 
посла. Саудівською Аравією було закрито державний кордон із 
Катаром, унеможливлене усяке наземне, морське й повітряне 
сполучення; громадянам було заборонено висловлювати симпа-
тії до Катару під загрозою ув’язнення на 3‒15 років і штрафу не 
менше 136 тис. доларів США. Єгипет також розірвав повітряне 
та морське сполучення з Катаром.

Продовольча блокада Катару була ударом з огляду на те, що 
близько 90 % усього продовольства  у країні імпортувалися. 
Однак продовольча криза в країні була нетривалою: постачання 
було оперативно налагоджено з Туреччиною, Іраном, Марокко 
та іншими державами. Країна досить швидко подолала гострі 
наслідки торгового ембарго.
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Туреччина першою підтримала Катар, відкрито стала на його 
бік і розкритикувала дії держав, які розірвали дипломатичні від-
носини з цією близькосхідною державою. Р. Т. Ердоган активно 
лобіював інтереси Катару: від перших днів катарської кризи він 
провадив міжнародні перемовини. Турецький парламент невід-
кладно 07.06.2017 р. прийняв акти, які уможливили проведення 
спільних військових навчань із Катаром, залучення турецьких 
офіцерів для тренування катарських солдатів, збільшення вій-
ськової присутності Туреччини в еміраті4. З прийняттям згада-
них законів Туреччина відкрито перейшла на сторону Катару, 
припинивши своє перебування на нейтральній позиції.

Відзначаючи підтримку Катару Туреччиною, зауважимо, що 
Катар був серед тих держав, які надали Туреччині підтримку в 
ході спроби військового перевороту в ніч з 15 на 16 липня 2016 р. 
У той час як Катар невідкладно засудив цей заколот, інші араб-
ські країни зайняли вичікувальну позицію. Нині позиція Катару 
щодо турецького путчу, а також позиція Туреччини щодо бойко-
ту Катару провідними арабськими державами від 2017 р. є най-
важливішими чинниками зміцнення двосторонніх стосунків на 
рівні стратегічного партнерства. Зауважимо, що Туреччина теж 
відчуває відносну ізоляцію в регіоні, а відтак набуває в особі 
Катару важливого союзника для посилення політичної ваги на 
Близькому Сході всупереч інтересам найперше Саудівської Ара-
вії, ОАЕ та Єгипту.

Події червня 2017 р. стали поворотним моментом активіза-
ції двосторонніх економічних відносин Туреччини та Катару. 
Одним із наслідків катарської кризи стало підписання (листо-
пад 2017 р.) Туреччиною, Іраном і Катаром тристоронньої угоди 
про зміцнення торговельних відносин між країнами та створен-
ня нових маршрутів проходження товарів із Туреччини та Ірану 
до Катару. Для Катару ця угода стала рішенням в умовах продо-
вольчої блокади.

У 2017 р. порівняно з 2016 р. турецький експорт до Катару 
збільшився на 50 % і склав 750 млн доларів США. Загальний 
обсяг торгівлі між Туреччиною та Катаром зріс на 85 % за пер-
ший рік після початку катарської кризи. Після впровадження 
торгового ембарго щодо Катару велика кількість турецьких ком-
паній вийшли на ринок цієї країни. Щорічний обсяг двосто-
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ронньої торгівлі між двома країнами наразі становить близько 
1,5 млрд доларів, а в перспективі на найближчі роки запланова-
но зростання торгових потоків до 5 млрд доларів. 205 турецьких 
фірм нині реалізують серію проектів, переважно пов’язаних з 
організацією чемпіонату світу з футболу 2022 р. Турецькі ком-
панії виграли тендери на загальну суму 13 млрд доларів у рамках 
підготовки до цих змагань.

Одним із наслідків блокади стало рішення Катару створити 
власну промислову зону з близько 100 заводів поблизу столиці 
країни м. Доха орієнтовною вартістю 2,5 млрд доларів. Спо-
рудження цих об’єктів здійснюють турецькі компанії. Понад 
10 тис. турецьких працівників залучені на цих роботах. Катар 
знайшов у Туреччині торговельно-інвестиційного партнера, за 
посередництва якого пом’якшуються найболючіші прояви еко-
номічної блокади.

Зауважимо, що не лише Туреччина підтримує Катар, а й 
навпаки. Коли 2018 р. у Туреччині інфляція досягла найвищого 
за останні п’ятнадцять років рівня, різко ослабла національна 
грошова одиниця (турецька ліра), то катарська влада озвучи-
ла намір вкласти в економіку Туреччини 15 млрд доларів США 
прямих інвестицій.

Туреччина наразі успішно використовує цей період активних 
катарських інвестицій для стабілізації своїх мінливих ринків, 
але не може ігнорувати економічні відносини з іншими країна-
ми-учасницями Ради співробітництва арабських держав Пер-
ської затоки та іншими акторами. Обсяги співпраці Туреччини зі 
Саудівською Аравією, ОАЕ та іншими країнами Перської затоки 
все ж були та залишаються значно більшими, аніж із Катаром. 
Відтак очевидно, що Туреччині важливо розвивати стратегічне 
партнерство з Катаром, але за ситуації посилення дипломатич-
ного протистояння не допустити звуження економічної співпра-
ці з іншими країнами Близького Сходу. Після початку катарської 
кризи очікуваним було різке зниження показників економічної 
співпраці Туреччини з ОАЕ та Саудівською Аравією. Однак дані 
2018 р. вказують на все ще відносну стійкість економічних зв’яз-
ків між ними. Експорт Туреччини до Саудівської Аравії у 2017 р. 
знизився на 16 % та на 10 % у 2018 р., однак виріс імпорт. Навіть 
у дипломатично напруженому 2018 р. понад 70 % загального 
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експорту Туреччини до країн Близького Сходу припадав саме на 
Саудівську Аравію та ОАЕ. Отже, Саудівська Аравія та ОАЕ нині 
залишаються важливими торговельними партнерами Туреччини 
на Близькому Сході. Водночас не виключене подальше знижен-
ня позитивної динаміки ділових відносин між ними.

Відзначимо, що чинник газу також виступає причиною нала-
годження Катаром тісних стосунків з Туреччиною. Проблема – 
в потребі надійного транспортування скрапленого газу до спо-
живачів (найперше до Західної Європи). Наразі танкери з газом 
від катарських портів до європейських терміналів проходять три 
морські зони: Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки, Суець-
кий канал. Найгірша ситуація з проходженням Суецького каналу, 
оскільки нинішня влада Єгипту на чолі з А. Ф. Ас-Сісі, недруж-
ня до Катару. Катар тисне на неї, підтримуючи рух «Братів-му-
сульман». З огляду на таку непевну ситуацію Катар обмірковує 
новий глобальний проект, який спростив би проблему тран-
спортування газу. Мова про будівництво газопроводу від родо-
вища «Південний Парс» через Саудівську Аравію Іран, Ірак та 
Сирію до Туреччини, а відтак – до Європи. Оскільки Сирія не 
підтримала такий план, то ініційовано проект в обхід неї. Не 
виключено, що уряд Катару уклав неофіційні домовленості з 
урядами Ірану та Туреччини, і якщо такий проект запрацює, 
Катар стане більш незалежним від інших арабських країн, най-
перше Єгипту.

У 2014 р. було досягнуто домовленості про розміщення пер-
шої військової бази Туреччини («Тарік бен Зіяд») на території 
Катару. Турецька військова присутність має багато причин, 
і зокрема захист суверенітету Катару та керівної династії Аль 
Тані від внутрішніх заворушень. Також Туреччина пояснює 
відкриття своїх військових баз у Катарі турботою про безпеку 
усього регіону Перської затоки, а не виключно однієї держави 
(Катару).

Водночас віднедавна небезпеку, яка загрожує країнам Пер-
ської затоки, Туреччина сприймає як таку, що спрямована й 
проти неї. Відтак Туреччина задекларувала зоною своїх інтересів 
такі території, які історично не були охоплені Османською імпе-
рією. Очевидно, постійна дислокація підрозділів армії Туреччи-
ни в Катарі виходить за межі інтересів Катару. Зокрема, йдеться 
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про створення т. зв. «Турецького трикутника» у складі турецьких 
баз у Катарі, Сомалі та Судані (о. Суакін).

Зростання турецької військової присутності в регіоні Пер-
ської затоки є предметом занепокоєння Саудівської Аравії, 
ОАЕ, Бахрейну, Єгипту та інших держав. Вони побоюються 
ймовірного дестабілізаційного втручання Туреччини та Катару 
в їх внутрішні справи. Саме цим пояснюється, що однією з три-
надцяти ультимативних вимог до Катару 2017 р. було припинен-
ня військового співробітництва з Туреччиною. Натомість Катар 
не лише не виконав цю вимогу, а й уможливив будівництво дру-
гої турецької бази на своїй території (завершено у 2019 р.). Спо-
рудження другої бази в Катарі можна розглядати як намагання 
Туреччини, паралельно зі США, Францією та Великою Брита-
нією, зміцнити свої позиції у регіоні Перської затоки та вплива-
ти на формування регіональної системи безпеки. При відкритті 
згаданих військових баз Туреччину як члена НАТО не зупиняло 
те, що в Катарі вже є великі військові бази НАТО (американська 
база ВПС США «Ель-Удейд», штаб Центрального командування 
США на військовій базі «Ас-Саалія»5).

Незалежно від кількості турецьких військових, дислокованих 
у Катарі, дві наявні військові бази мають величезне стратегіч-
не значення у ситуації володіння Катаром величезними запаса-
ми природного газу. Відтак військова присутність Туреччини в 
Катарі потенційно дозволить їй ввійти в групу провідних гравців 
світового енергетичного ринку. Військова присутність Туреччи-
ни в Перській затоці також може переформатувати її відносини 
з іншими державами Близького Сходу.

Віднедавна Туреччина стала головним постачальником вій-
ськової техніки для Катару. Наприклад, на початку 2019 р. Катар 
отримав від Туреччини шість розвідувально-ударних безпілот-
них літальних апаратів Bayraktar TB2, а також три комплекси 
наземного управління. Угоду про їх отримання було укладено у 
2017 р. 55 катарських військовослужбовців пройшли навчання в 
Туреччині щодо обслуговування цієї техніки.

Катар став першою державою у світі та єдиною держа-
вою-членом Ради співробітництва арабських держав Перської 
затоки, який підтримав (хоч і з певними застереженнями) вій-
ськову кампанію Туреччини «Джерело миру» на півночі Сирії, 
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розпочату 09.10.2019 р. Ця кампанія викликала різку критику й 
оцінена як акт агресії. Підтримка Катаром Туреччини за ситу-
ації, коли міжнародна спільнота висловила протест операції 
«Джерело миру», засвідчує потужність турецького-катарського 
альянсу. Очікується, що Катар профінансує повернення близь-
ко 2 млн сирійських біженців на північ їх батьківщини («зона 
безпеки») після завершення операції «Джерело миру». Станом 
на листопад 2019 р. Катарське Товариство Червоного півмісяця 
(QRCS) розпочало надання житла репатрійованим із Туреччини 
сирійським біженцям поблизу міста Ель-Баб на півночі краї-
ни. Проект фінансується коштом Катарського фонду розвитку 
(QFFD) і здійснюється в партнерстві з турецьким органом із 
надзвичайних ситуацій (AFAD).

Певні точки дотику Туреччини та Катару є й щодо впливу на 
країни Північної Африки. Прикладом може бути Судан, який 
відіграє важливе геополітичну роль у Східній Африці. Турецька 
влада прагне зміцнити зв’язки з країнами, які перебували у сфері 
впливу Османської імперії у XVI ст. У березні 2018 р. було під-
писано угоду про інвестування Туреччиною 4 млрд дол. США на 
розвиток суданського порту на острові Суакін у Червоному морі. 
Після повалення у квітні 2019 р. режиму президента О. аль-Баш-
ира Р. Т. Ердоган активізував пошук нових партнерів у Судані, а 
для налагодження контактів зі суданськими політиками Туреч-
чині важливе сприяння Катару, адже він має широкі зв’язки в 
ісламському світі. Зокрема, катарська влада підтримує контакти 
з лідерами партії «Альянс свободи та змін» та ін. Відтак  партнер-
ство Туреччини та Катару проявляється в тому, що Туреччина є 
своєрідним  гарантом безпеки Катару, розмістивши на території 
емірату кілька тисяч своїх військових. В обмін на гарантії без-
пеки катарські політичні лідери можуть сприяти налагодженню 
контактів влади Туреччини з впливовими політиками Судану. 
Туреччина і Катар вже набули досвіду налагодження зв’язків зі 
сунітськими ісламістами під час громадянської війни в Лівії та 
Сирії, відтак можуть діяти за тією ж схемою в Судані.

Попри активізацію співпраці Туреччини та Катару, вихід на 
рівень стратегічного партнерства слушними є оцінки їх відно-
син як примхливої мозаїки кооперації та суперництва6. Між 
обома державами є низка розбіжностей. Прикладом може бути 
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долучення Катару (попри заперечення Туреччини) до бурових 
робіт поблизу берегів Кіпру, після відкриття там американською 
корпорацією exxonMobil трьох великих родовищ природного 
газу. Туреччина різко виступила проти їх розвідки, мотивуючи 
порушенням своїх прав на природні ресурси Північного Кіпру. 
Водночас Туреччина веде власні пошуки нафти та газу в аквато-
рії Кіпру, не вважаючи це порушенням суверенітету Кіпру. Від-
так Туреччина опинилася під загрозою запровадження еконо-
мічних санкцій через геологорозвідувальне буріння, і такі санк-
ції 15.07.2019 р. були введені ЄС. Водночас Катар намагається 
активізувати свою діяльність у Східному Середземномор’ї; стра-
тегічним кроком стало його партнерство з exxonMobil. Окрім 
цього, компанія Qatar Petroleum у 2019 р. запустила нафтопере-
робне підприємство в Єгипті (будівництво було заплановане ще 
у 2012 р.).

Отже, альянс Туреччини та Катару має стратегічний для обох 
держав характер. Він охоплює політичну координацію, значну 
фінансову допомогу (Катару Туреччині), військову й продоволь-
чу підтримку (Туреччини Катару) тощо. Угоди, підписані у сфері 
безпеки та оборони, вивели співпрацю між обома країнами на 
рівень стратегічного партнерства. Відкриття двох військових 
баз Туреччини у Катарі ‒ аргумент щодо міцності альянсу двох 
держав. Економічна складова відносин також має прогресивну 
динаміку. Туреччина має намір закріпитися у регіоні Перської 
затоки, впливати на держави регіону. Не виключено, що вона 
хоче повернути собі гегемонію, яку мала до падіння у 1924 р. 
Османської імперії. З огляду на таку перспективу альянс із Ката-
ром є виправданим.

Водночас, підтримуючи Катар, Туреччина потрапила в пло-
щину складного релігійного конфлікту між сунітами та шиїтами. 
Не виключене погіршення відносин Туреччини з іншими держа-
вами Перської затоки в силу її союзу з Катаром (а також Іраном). 
Підтримка Туреччиною Катару вже певною мірою ускладнила її 
зв’язки зі Саудівською Аравією та ОАЕ, мотивувала ці країни 
перешкоджати зусиллям Туреччини розширити дипломатичні 
та економічні зв’язки з іншими країнами в арабському світі.

Окрім цього, схоже, що Туреччина не може визначально 
впливати на зовнішньополітичний курс Катару, який в силу 
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своєї активної позиції на міжнародній арені часто тісно співп-
рацює з протилежними сторонами різних конфліктів на теренах 
Близького Сходу. Наразі Катар досить вдало використовує свої 
великі природні ресурси як своєрідний страховий поліс, щоб 
за будь-якої ситуації мати достатню підтримку на міжнародній 
арені задля продовження функціонування як суверенної дер-
жави.
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Nikolaieva Dariia. Turkish-Qatari Alliance: Common Opponents and 
Interests in the Middle East

The article points out that the coalition of Turkey and Qatar formed in 
2011-2013, when both countries latently confronted Saudi Arabia and its allies 
on post-revolutionary transformation issues in egypt and Yemen first. At that 
time, Turkey and Qatar supported the Muslim Brotherhood movement and 
their close political forces.
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The author notes that in the 2000s, Saudi Arabia and the UAe maintained 
a tolerance for strengthening Qatar and Turkey. However, after the start of the 
Arab Spring, support for Qatar and Turkey by forces affiliated with the Muslim 
Brotherhood was seen as a challenge to the security of the Gulf nations. 
Strengthening the Ankara-Doha alliance has come into conflict with the 
interests of the leading Middle east countries. Apparently, Turkey and Qatar 
have become closer to having joint regional opponents (such as egypt), similar 
interests in supporting opponents of B. Assad and the Palestinian Hamas 
movement, as well as other interests.

It is noted that there is a periodic tension between Qatar and other countries 
in the Middle east region. In June 2017, the confrontation in the region took a 
new level and made Qatar’s political and economic isolation. This led to the 
intensification of its relations with other states, first Turkey. Turkey was the first 
to support Qatar, openly supported it, and criticized the actions of states that 
severed diplomatic relations with the Middle east. Turkish President erdoğan 
has been actively lobbying for Qatar’s interests: since the early days of the Qatar 
crisis, he has held international talks.

It is noted that the alliance between Turkey and Qatar is strategic for both 
countries. It covers political coordination, significant financial assistance 
(Qatar Turkey), military and food support (Qatar Turkey), etc. The agreements 
signed in the field of security and defense brought the cooperation between the 
two countries to the level of strategic partnership. The opening of Turkey’s two 
military bases in Qatar is proof of the strength of the two-state alliance. It is 
argued that the economic component of Turkey’s and Qatar’s relations also has 
a progressive dynamic. It is stated that Turkey intends to gain a foothold in the 
Gulf region and to influence the countries of the region. It is possible that she 
wants to regain the hegemony she had until the fall of the 1924 Ottoman 
empire.

The author of the article notes that in support of Qatar, Turkey has fallen 
into the midst of a complicated religious conflict between Sunnis and Shiites. 
The deterioration of Turkey’s relations with other Gulf states by virtue of its 
alliance with Qatar (as well as Iran) cannot be ruled out. Turkey’s support for 
Qatar has to some extent complicated its ties with Saudi Arabia and the UAe, 
motivating these countries to hamper Turkey’s efforts to expand diplomatic and 
economic ties with other countries in the Arab world.

The author is of the opinion that Turkey cannot have a decisive influence on 
the foreign policy of Qatar, which, because of its active position in the 
international arena, often cooperates closely with opposite parties to the various 
conflicts in the Middle east. It is emphasized that Qatar is now quite adept at 
using its vast natural resources as a kind of insurance policy to have sufficient 
support in the international arena in any situation to continue to function as a 
sovereign state.

Key words: Qatar diplomatic crisis, Middle east regional system of 
international relations.
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